
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-04-14 

Kommunstyrelsen 
Plats: Gläntan 
Tid: tisdag 26 april 2022 kl. 09:00 

Ärende Föredragande 

1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Redovisning av delegationsbeslut

4. Delgivningar

5. Ekonomisk uppföljning J Sandelin Eriksson 

6. Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2023-2025 -
kommunstyrelsen

J Krüger 

7. Årsredovisning 2021 - Stiftelsen Claes
Anderssons minnesfond

J Sandelin Eriksson KF 

8. Årsredovisning 2021 - Förvaltade stiftelser J Sandelin Eriksson KF 

9. Maxtaxa år 2022 förskola och fritidshem J Sandelin Eriksson KF 

10. Höjning av VA-taxans brukningsavgift år 2023,
Ockelbo kommun

J Sandelin Eriksson KF 

11. Remiss - förslag till ny förbundsordning för
Gästrike återvinnare

J Krüger 

12. Ansökan om visionsmedel - upprustning av
Lövtjärns Byggnadsförenings byggnad

M Ekström 



Ockelbo kommun 
Datum 
2022-04-06 

 Sida 
2(2) 

 

 

Ärende Föredragande  

13.  Årsredovisning 2021 - Gästrike 
Räddningstjänstförbund 
 

 KF 

14.  Årsredovisning 2021 - Kommunalförbundet 
Inköp Gävleborg 
 

 KF 

15.  Årsredovisning 2021 för Samordningsförbund 
Gävleborg 

 KF 

16.  KS-KF ärenden 
 

  

17.  Information kommunstyrelsen 
Kriget i Ukraina – vad händer i kommunen 
Program för räddningstjänst och sanering vid 
kärnteknisk olycka 
Vassröjning 
Öppettider ishallen 

 
M Lindblom 
M Lindblom 
 
H Ricknell 
J Sandelin Eriksson 

 

 
Magnus Jonsson 
ordförande 

 

 



 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-04-08 

Referens 
KS 2022/00006  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2022-03-15 – 2022-04-11 har inga delegationsbeslut fattats.      
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-04-14 

Referens 
KS 2022/00007  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Delgivningar 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
• Ockelbo Vatten AB – Styrelseprotokoll 2022-02-24 
• Länsstyrelsen Gävleborg - Kungörande av föreskrifter för kvalitetskrav 

för vattenförekomster i Bottenhavet 
• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2022-03-22 
• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2022-03-22 
• Ockelbogårdar AB – Styrelseprotokoll 2022-03-23 
• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2022-04-20 
• Gästrike återvinnare – Förbundsfullmäktige protokoll 2022-03-31 
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Ekonomienheten 
Sandelin Eriksson, Johanna,  
johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-04-13 

Referens 
KS 2022/00180  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk redovisning per mars 2022 för kommunstyrelsen, utbildnings- 
och kulturnämnden samt socialnämnden.                         
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Ekonomisk uppföljning 202201-202203

Driftsredovisning (tkr) Budget Årsprognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Nämnd 2022 2022 2022 Mars Mars Mars

Kommunstyrelsen 84 716 84 716 0 21 179 18 753 2 426

Utbildnings- och Kulturnämnden 165 171 165 171 0 41 293 40 626 667

Socialnämnden 155 067 155 067 0 38 767 37 499 1 268

Summa styrelse och nämnder 404 954 404 954 0 101 239 96 878 4 361
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OCKELBO KOMMUN  

Kommunstyrelsen - Ekonomisk uppföljning

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos Mar Mar Mar

Verksamhet 2022 2022 2022 2022 2022 2022

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET                      3 111 3 111 0 778 513 264

11 STÖD TILL POLITISKA PARTIER 892 892 0 223 195 28

13 ÖVRIG VHT 1 294 1 294 0 324 111 212

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     1 650 1 650 0 413 373 39

32 NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER 2 280 2 280 0 570 775 -205

33 TURISM 150 150 0 38 30 8

36 VGS 4 795 4 795 0 1 199 1 183 16

38 RÄDDNINGSTJÄNST           5 100 5 100 0 1 275 1 243 32

39 KOMMUNAL BEREDSKAP 0 0 0 0 60 -60

53 KOMMUNIKATIONER 10 100 10 100 0 2 525 2 531 -6

71 FOLKHÄLSA - BRÅ 380 380 0 95 182 -87

79 FÄRDTJÄNST 990 990 0 248 161 86

91 UTVECKLINGSMEDEL 2 000 2 000 0 500 103 397

93 KOMMUNADM 25 206 25 206 0 6 302 5 452 850

96 PERSONALADM 2 260 2 260 0 565 386 179

Summa KS (exkl teknik och AME/Integration) 60 208 60 208 0 15 052 13 298 1 754

AME/Integration

21 FLYKTINGVERKSAMHET 0 0 0 0 -101 101

22 ARBETSMARKNADSENHETEN 6 733 6 733 0 1 683 1 646 37

Summa AME/Integration 6 733 6 733 0 1 683 1 546 138

Teknikområdet

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     435 435 0 109 -77 186

34 VÄGAR, GATOR O PARKER 8 710 8 710 0 2 178 2 898 -720

773 BOSTADSANPASSNING 1 150 1 150 0 288 239 48

93 KOMMUNADM 3 370 3 370 0 843 838 4

FASTIGHETER 4 110 4 110 0 1 028 11 1 017

Summa Teknikområdet 17 775 17 775 0 4 444 3 909 535

Summa kommunstyrelsen totalt 84 716 84 716 0 21 179 18 753 2 426

Kommentarer:

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 2022-03-31 visar på ett överskott om 2 426 tkr.

Just nu är det små avvikelser. 

Kommunadministrationen ligger med ett litet överskott pga vakanser men det är för tidigt att se det på årsbasis än.

På teknikområdet ligger en större elfaktura på vägbelysning som avser 2019-2021, där av avvikelsen. Just nu ser det ut som att det 

kan hämtas in av övriga verksamheter men det finns risk för kommande avvikelse
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2022  
Socialnämnden  månad 1-3

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos mars mars mars

Verksamhet 2022 2022 2022 2022 2022 2022

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 432 432 0 108 51 57
31 KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING 200 200 0 50 45 5
35 ALKOHOLTILLSTÅND MM 0 0 0 0 53 -53
72 FAMILJERÄTT 301 301 0 75 73 2
712 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 25 25 0 6 12 -6
93 ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 0 0

Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg) 958 958 0 240 234 6

INDIVID- O FAMILJEOMSORG
710 INDIVID- O FAMILJEOMSORG 9 883 9 883 0 2 471 2 594 -123
711 BARN- O UNGDOMSVÅRD 7 496 7 496 0 1 874 1 520 354
713 INSATSER VUXNA 6 810 6 810 0 1 703 862 841
714 EKONOMISKT BISTÅND 6 085 6 085 0 1 521 1 490 31

Summa IFO 30 274 30 274 0 7 569 6 466 1 103

VÅRD OCH OMSORG
771 SÄRSKILDA BOENDEFORMER 49 073 49 073 0 12 268 11 851 417
772 HANDLÄGGARENHETEN 2 699 2 699 0 675 645 30
773 STÖD I ORDINÄRT BOENDE 24 052 24 052 0 6 013 6 432 -419
774 ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG -230 -230 0 -58 -25 -33
775 ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG 3 010 3 010 0 753 993 -241
777 HEMSJUKVÅRD 12 719 12 719 0 3 180 2 651 529
778 LAG OM STÖD O SERVICE LSS 29 629 29 629 0 7 407 7 581 -174
779 SOCIALPSYKIATRI 2 883 2 883 0 721 671 50

Summa VÅRD OCH OMSORG 123 835 123 835 0 30 959 30 799 160

Summa SN totalt 155 067 155 067 0 38 767 37 499 1 268

Kommentarer:

Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 2021-03-31 visar ett överskott om 1 268tkr.
IFO visar ett överskott mot budget om 1 103 tkr efter de tre första månaderna. Lägre kostnader för placeringar, främst insatser 
vuxna.
Säbo visar ett överskott om 417 tkr. Ett överskott behöver byggas upp inför sommarens vikariekostnader.
Hemtjänsten visar ett underskott om -419 tkr. Högre personalkostnader än budgeterat. Fler ärenden och hög sjukfrånvaro.
Handläggarenheten visar ett överskott om 30 tkr. 
Hemsjukvården visar ett överskott mot budget om 529 tkr. Statsbidrag om 280 tkr ligger inräknat i resultatet för utfört arbete 
2021.
LSS och Socialpsykiatrin visar ett underskott om -124 tkr.högre kostnader än budgeterat för en extern placering.
Sjuklöneersätting från FK är utbetalt med 424 tkr under perioden dec-21-jan-22 och inräknat i utfallet.
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OCKELBO KOMMUN  

Utbildnings- och Kulturnämnden  Ekonomisk uppföljning

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos Mars Mars Mars

Verksamhet 2022 2022 2022 2022 2022 2022

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 392 392 0 98 49 49

ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 2 930 2 930 0 733 125 8

KULTURSKOLA 3 524 3 524 0 881 933 -52

SIMHALL 3 855 3 855 0 964 1 002 -38

IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN 1 953 1 953 0 488 996 92

ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 225 225 0 56 39 17

BIBLIOTEKSVERKSAMHET 3 810 3 810 0 953 929 24

FÖRSKOLEKLASS 3 097 3 097 0 774 774 0

FÖRSKOLA 38 913 38 913 0 9 728 9 641 87

FRITIDSHEM 3 128 3 128 0 782 639 143

OBLIGATORISK SÄRSKOLA 3 623 3 623 0 906 915 -9

GRUNDSKOLA 57 257 57 257 0 14 314 14 008 306

VUXENUTBILDNING 12 633 12 633 0 3 158 2 791 367

GYMNASIESÄRSKOLA 2 000 2 000 0 500 588 -88

GEMENSAMMA KOSTNADER UTB 992 992 0 248 223 25

KOSTVERKSAMHET 0 0 0 0 -15 15

Summa UKN (exkl Gymnasiet) 138 332 138 332 0 34 583 33 637 946

GYMNASIESKOLA 26 839 26 839 0 6 710 6 989 -279

Summa UKN totalt 165 171 165 171 0 41 293 40 626 667
Kommentarer:

Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2022-03-31 visar att nämnden har ett överskott 

om 667 tkr efter 3 månaders verksamhet. Utfallet är bättre jämfört mot samma period föregående år. 

Det är små avvikelser på flera av verksamheterna, men som ej genererar avvikelse på årsprognos. 

Fritidshem har lägre personalkostnader än budgeterat.

Grundskola har ett överskott nu som kommer att mötas av verksamhetskostnader och personalkostnader. 

Vuxenutbildning har lägre personalkostnader än budgeterat.

Gymnasieskola har underskott som beror på köp av huvudverksamhet. Finns risk för underskott på köpta transportmedel. 

Ersättning från Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader är inräknat i utfallet, 354tkr.
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Kommunkontoret 
Krüger, Joachim 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-04-14 

Referens 
KS 2022/00271  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2023-2025 - 
kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2023 - 2024 behandlas och 
diskuteras vid ekonomiutskottets sammanträde i maj. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Konsekvenser utifrån fastställda ramar 
Förutsättningar 

Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2023 – 2024   
Fastställd budgetram 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen 86 542 87 773  

 
Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion 
  

Sammanfattning Budget 

2023 Tillkommande behov (belopp i tkr) 

Systemstöd PA 250 
Information & Kommunikation mm 1 500 
Ökade kapitalkostnader  1 250 

Summa 3 000 

                         

Ärendet 
Systemstöd PA området 

Inom PA området pågår en upphandling av ett digitalt systemstöd för 
processer såsom rehabilitering, arbetsmiljöarbetet och för dokumentation av 
medarbetarsamtal mm. Det är ett kommunövergripande system för hela 
kommunen men kostnaden kommer att belasta kommunstyrelsen. 
Uppskattad kostnad 250 tkr/år som innebär nivåhöjande kostnader. 
 

Information, kommunikation, administration 

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 
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Ockelbo kommun 

Datum 
2022-04-14 

 
KS 1.1.1.5 
2022/00271 

Sida 
2(3) 

 

 

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 krav 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 ett antal kända brister som kommer att behöva åtgärdas för att 
uppfylla lagen. Även detta är resurskrävande arbete. 
 
Ockelbo kommun 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 finns också en plattform för Interna e-tjänster, där målgruppen är 
chefer och medarbetare. Här finns en stor potential att effektivisera och 
kvalitetssäkra ärendeflöden inom kommunen och på så vis spara pengar i 
kärnverksamheterna. 
 
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. 
 
Det finns också ett uppdrag att se över den administrativa organisationen och 
utreda en eventuell omorganisation. Initialt är det en ökad kostnad men på 
sikt finns förhoppningsvis ett bättre resursnyttjande och 
effektiviseringsvinster. 
 
Det är kommunövergripande områden som gynnar hela kommunen men där 
kostnaden och arbetsinsatsen landar på kommunstyrelsen med behov av att 
avsätta tid och resurser. Stor del av kostnaderna är nivåhöjande.  
 
 
Övrigt att beakta  
 

Integration/arbetsmarknad 

Stor osäkerhet råder inom det här området. Antalet nyanlända har varit lågt 
men utvecklingen i vår omvärld har under närtid försämrats och hur 
situationen blir framåt är idag svår att bedöma.  
Även läget på arbetsmarknadsenheten präglas av osäkerhet där man inte vet 
vilka förutsättningar som finns kopplat mot arbetsförmedlingen och dess 
verksamhet. 
 
En Frisk generation 

En frisk generation började som ett projekt i kommunen 2018 och har sedan 
dess blivit en del av den kommunala verksamheten. Modellen är uppskattad 
men också sårbar då det hela bygger mycket på en person. Här finns ett 
önskemål om att bredda och utöka för att avlasta och för att framtidssäkra.  
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Ockelbo kommun 

Datum 
2022-04-14 

 
KS 1.1.1.5 
2022/00271 

Sida 
3(3) 

 

 

Säkerhet och Beredskap 

Säkerhets och krisberedskapsfrågor har kommit i fokus och arbetet ska intensifieras 
och behöver ökade resurser. I avvaktan på ökade statliga medel kan kommunala 
resurser komma att krävas. 
 
Räddningstjänsten 

Diskussion om TIB- funktionen (Tjänsteman i beredskap) pågår med nuvarande 
utförare Gästrikeräddningstjänst. En övergång till kommunen kan komma att 
innebära utökade kostnader. 
 
Ökade energikostnader 

Med kraftigt stigande bränslepriser och höga elkostnader tyder det mesta på 
att budgeten för dessa poster kommande år behöver stärkas. Det handlar 
både om våra direkta el och bränslepriser samt de avtal som är kopplade till 
bränslepriser (Kuxatrafiken och Snöröjning). Kommunen står också mitt 
uppe i en ny upphandling av el. 
 
 
Investeringsbudget 
Kommunens investeringsram för 2023 - 2025 är 6,9 mkr/år  
 
Utöver ram finns i separata beslut för perioden i mkr  
 2023  

Wij fastigheter 1 000  

   
 
För tidigare perioder finns beslut om investeringar utöver ram - investeringar 
som ännu ej aktiverats. Merparten förväntas aktiveras under 2022 - 2023 
vilket kommer innebära ökade kapitalkostnader på 2–2,5 mkr totalt. Delar av 
detta hämtas hem via internhyra samt sänkta driftskostnader men annat 
stannar hos kommunstyrelsen och främst då inom teknikområdet.  
 
  Totalt  

Värme och ventilation C-huset            18,1  

Ugglebo Arena             5,6  

Framtidens Centrum             2,6  

C-hus MSB mm             3,0  

Wij Fastigheter             6,0  

Gång och Cykelplan             2,3  

Uret/Socialkontor             1,2  

Entré Padelhall/Ugglebo Arena             3,6  

           42,4  
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Ekonomienheten 
Sandelin Eriksson, Johanna 
Johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-04-11 

Referens 
KS 2022/00203  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2021 - Stiftelsen Claes Anderssons 
minnesfond 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Årsredovisning 2021 godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning 2021 – Stiftelsen Claes Anderssons minnesfond. 
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Ekonomienheten 
Sandelin Eriksson, Johanna 
johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-04-11 

Referens 
KS 2022/00204  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2021 - Förvaltade stiftelser 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Årsredovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning 2020 – Förvaltade stiftelser. 
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Kommunkontoret 
Sandelin Eriksson, Johanna 
johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-04-14 

Referens 
KS 2022/00228  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Maxtaxa år 2022 förskola och fritidshem  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Maxtaxans avgiftsnivåer 2022-01-01 – 2022-12-31 beslutas enligt följande: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Uppdatering från Skolverket gällande avgiftsnivåer för förskola och 
fritidshem. De nya högsta avgifterna gäller för kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.                         

Beslutsunderlag 
Skolverkets förordning 2001:160 
 

  

Beslutet ska skickas till 

Utbildnings- och kulturnämnden 

Förskola * 
 Avgiftstak        Dock högst 

Barn 1 3 % 1 572 kr 
Barn 2 2 % 1 048 kr 
Barn 3 1 % 524 kr 
 

Fritidshem * 
 Avgiftstak        Dock högst 

Barn 1 2 % 1 048 kr 
Barn 2 1 % 524 kr 
Barn 3 1 % 524 kr 
   
Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad är 
52 410 kr. 
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Kommunkontoret 
Krüger, Joachim 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-04-11 

Referens 
KS 2022/00164  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Remiss - förslag till ny förbundsordning för Gästrike 
återvinnare 

Förslag till beslut 
Upprättat remissyttrande avseende förslag till ny förbundsordning för 
Gästrike återvinnare godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till ny förbundsordning för Gästrike återvinnare har under 
hösten/vintern 2021/2022 arbetats fram och överlämnats till 
medlemskommunerna för yttrande. Medlemmarna i Gästrike återvinnare 
består av Ockelbo kommun, Gävle kommun, Sandvikens kommun, Hofors 
kommun och Älvkarleby kommun. Arbetet med att ta fram förslaget har 
skett i samverkan på tjänstemannanivå mellan Gästrike återvinnare och 
medlemskommunerna. Älvkarleby kommun har som ordförandekommun för 
Gästrikerådet tagit på sig uppdraget att samordna remissen. 

• Ockelbo kommun ställer sig bakom förslaget att ändra Gästrike 
återvinnares organisation från kommunalförbund med förbundsfullmäktige 
och förbundsstyrelse till kommunalförbund med förbundsdirektion.  
• Ockelbo kommun förordar att direktionen ska bestå av 7 ledamöter och 7 
ersättare. 
• Ockelbo kommun ser positivt på förslaget att införa bestämmelser gällande 
”medlemssamråd”.  
• Ockelbo kommun har för övrigt inget att erinra gällande förslaget om ny 
förbundsordning för Gästrike återvinnare. 
 • Ockelbo kommun ser generellt positivt på att dessa kommungemensamma 
samverkansorgan, där det är lämpligt, organiseras på ett likartat sätt.  
                         

Beslutsunderlag 
Remissmissiv, förslag till ny förbundsordning 
Remissversion ny förbundsordning 
Sammanställning över ändringar i förhållande till nu gällande 
förbundsordning 
Nu gällande förbundsordning 
Diskussionsunderlag antal ledamöter                          
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Ockelbo kommun 
Datum 
2022-04-11 

 
KS 2022/00164 

Sida 
2(2) 

 

 

Ärendet 
Den största förändringen som föreslås i detta förslag till ny förbundsordning 
är att förbundets fullmäktige och styrelse byts ut mot en direktion, likt 
Gästrike räddningstjänsts nuvarande organisation. Bakgrunden till detta är 
att Förbundsfullmäktige förlorat en stor del av sin roll sedan lagstiftningen 
tydliggjort att respektive Kommunfullmäktige ska besluta om taxor. Gästrike 
återvinnares styrelse har efter utredningen förordat att man inför en 
direktion. I stället för ett förbundsfullmäktige med 20 ledamöter och 20 
ersättare och en förbundsstyrelse med 5 ledamöter och 5 ersättare så föreslås 
att det ska finnas en direktion med 7 ledamöter och 7 ersättare. Ockelbo 
kommun kommer då att gå från 4 ledamöter och 4 ersättare i fullmäktige och 
1 ledamot och 1 ersättare i styrelsen till 1 ledamot och 1 ersättare i 
direktionen. I bilaga finns de föreslagna ändringarna samlade. De flesta 
handlar om att byta ut ordet fullmäktige och styrelse mot direktion, men det 
handlar även om bland annat att kommunerna själva kommer att utse en 
revisor istället för att nominera till förbundsfullmäktige och att man närmare 
reglerar formerna för ”medlemssamråd”. Andra ändringar som föreslås är 
bland annat en budgetprocess där datumen inte är fastslagna på förhand, en 
utökning av rörelsekrediten och att begäran om utträde verkställs vid 
utgången av det andra året i stället för vid tredje året. 
I remissen önskas även synpunkter på om även Gästrike Räddningstjänsts 
förbundsordning bör justeras så att antalet ledamöter och ersättare i dess 
direktion blir densamma som den föreslagna för direktionen i Gästrike 
återvinnare. Idag består Gästrike Räddningstjänsts direktion av 12 ledamöter 
och 12 ersättare varav Ockelbo kommun har 2 ledamöter och 2 ersättare.  
 

Beslutet ska skickas till 

Gästrike återvinnare 
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Diskussionsunderlag antal ledamöter  

 Fördelar och nackdelar 

Total kostnad  
(8 möten/år,  
nuvarande arvoden) 

   

5+5 ledamöter Oppositionen får sannolikt ingen ordinarie roll. 415422 

7+7 ledamöter 
Oppositionen får sannolikt ingen ordinarie roll i de tre mindre kommunerna.  
Två kommuner kan slå ut tre, vilket inte brukar vara önskvärt i samverkande organisationer. 581591 

10+10 ledamöter 
Jämn fördelning.  
Bredare politisk förankring. 830844 

12+12 ledamöter 

Samma som räddningstjänsten. Tydligt och mer lättförståeligt om direktionerna hanteras så 
likvärdig som möjligt. 
Bredare politisk förankring i de två stora kommunerna. 
2 kan inte slå ut 3. Jmf 7+7. 997013 

15+15 ledamöter 
Bredare politisk förankring. 
Tveksamt om den extra kostnaden ger ett motsvarande mervärde. 1264266 

   
Nuvarande kostnad  
Styrelse + Fullmäktige  616236 
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Förbundsordning för 
kommunalförbundet Gästrike återvinnare 

Antagen av medlemskommunerna: 

Gävle 2019-09-17 

Ockelbo 2019-09-30 

Hofors 2019-10-15 

Sandviken 2019-10-21 

Älvkarleby 2019-10-22 

§ 1. Medlemmar 

Medlemmar i kommunalförbundet är Gävle, Hofors, Ockelbo, 
Sandviken och Älvkarleby kommuner.  

§ 2. Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är Gästrikeregionens Återvinnare (vardagligen 
benämnt Gästrike Återvinnare).  

Organisationsnummer: 222000-1339 

Kommunalförbundet har sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län.  

§ 3. Ändamål och uppdrag 

Kommunalförbundets ändamål är att ansvara för den kommunala 
renhållningsskyldigheten inom medlemskommunerna samt att bidra till en hållbar 
regional utveckling.  

Kommunalförbundet ansvarar för:  

• Insamling, hantering och behandling av hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall från verksamheter som kommuner är skyldiga att svara för enligt 15 kap 
miljöbalken med tillhörande lagstiftning, antingen i egen regi eller genom 
upphandlade tjänster. 

• Att ta fram förslag till renhållningsordning (avfallsplan och lokala föreskrifter 
om avfallshantering) för medlemskommunerna, enligt 15 kap miljöbalken. 

• Att ta fram förslag till avfallstaxa för medlemskommunerna. 

• Information till hushållen inom avfallsområdet. 

• Planering och uppföljning av förbundets verksamhet. 
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Förbundets ansvar framgår närmare av renhållningsordningen med avfallsplan och 
lokala föreskrifter om avfallshantering. 

Kommunalförbundet ska utföra sin verksamhet och tillhandahålla tjänster så att 
förbundet långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom 
regionen samt utveckla samhällsnyttan, miljönyttan och kundnyttan inom sin 
sektor.  

Förbundet ska: 

• strategiskt utveckla avfallshanteringen 

• arbeta för att samhällets nationella, regionala och lokala 
miljömål ska uppnås.  

• främja, stödja och utveckla medborgarnas och 
näringslivets kunskaper och kompetens kring 
avfallshanteringens roll i produktion och konsumtion för 
att skapa ett hållbart samhälle.  

• bidra till ökad svensk kunskaps- och tjänsteexport inom 
avfalls- och miljöteknikområdet i samarbete med 
offentliga, kommunala och privata aktörer.  

• samarbeta med offentliga, kommunala och privata aktörer 
för att utbyta kunskap och skapa lösningar för att uppnå 
största möjliga nytta för samhälle, miljö och kunder.  

Förbundet får tillhandahålla tjänster att samla in och behandla annat avfall än 
hushållsavfall, för att bidra till miljönytta, samhällsnytta och kundnytta, förutsatt 
att detta sker i enlighet med den kommunala kompetensen och gällande 
konkurrenslagstiftning. 

§ 4. Varaktighet 

Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. 

§ 5. Organisation 

Organisationsformen är kommunalförbund med förbundsfullmäktige och 
förbundsstyrelse.  

Kommunalförbundet äger rätt att bilda bolag samt äga andelar i aktiebolag för att 
fullgöra förbundets ändamål och uppdrag.  

§ 6. Förbundsfullmäktige 

Förbundsfullmäktige är kommunalförbundets högsta beslutande församling och 
har det yttersta ansvaret för verksamheten.  
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Ledamöter och ersättare 

Förbundsfullmäktige ska ha tjugo ledamöter med lika många ersättare. Varje 
medlemskommun utser fyra ledamöter och lika många ersättare. 

Till ordförande i förbundsfullmäktige ska utses den ledamot Gävle kommun 
föreslår och till vice ordförande den ledamot Sandvikens kommun föreslår. 

Ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige väljs för fyra år räknat från och med 
den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.  

§ 7. Förbundsstyrelse 

Förbundsstyrelsen beslutar i frågor rörande förvaltningen av kommunalförbundets 
verksamhet och svarar för den myndighetsutövning som ligger inom förbundets 
verksamhetsområde. 

Förbundsstyrelsen är ställföreträdare för förbundsfullmäktige.   

Ledamöter och ersättare  

Förbundsstyrelsen ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. En ledamot och 
en ersättare ska utses av varje medlemskommun. 

Till ordförande i förbundsstyrelsen ska utses den ledamot Gävle kommun föreslår 
och till vice ordförande den ledamot Sandvikens kommun föreslår.  

Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utses vid tillträdande 
förbundsfullmäktiges första sammanträde. Förbundsstyrelsen mandatperiod löper 
tills att ny förbundsstyrelse har utsetts.  

§ 8. Revisorer 

Kommunalförbundet ska ha fem ordinarie revisorer.  Varje medlemskommun ska 
föreslå en revisor.  

Revisorer utses vid tillträdande förbundsfullmäktiges första sammanträde. 
Förbundsfullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört 
när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det 
fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i 
mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer 

Till stöd för revisionsarbetet ska revisorerna ha auktoriserad revisor eller 
revisionsbolag. 

§ 9. Förbundsdirektör 

Förbundsstyrelsen får utse en förbundsdirektör samt en vice förbundsdirektör som 
verkställande tjänstemän.   
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§ 10. Medlemmarnas initiativrätt 

Ärenden i förbundsfullmäktige får väckas av 

• ledamot i förbundsfullmäktige enligt de regler som gäller i kommunallagen 

• förbundsstyrelsen 

• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen. 

§ 11. Närvarorätt med mera 

Förbundsfullmäktige  

Förbundsfullmäktiges sammanträden är offentliga. Fullmäktige får dock besluta att 
överläggningarna för ett visst ärende ska hållas inom stängda dörrar.  

I anslutning till det sammanträde då förbundsfullmäktige fastställer kommande års 
budget äger ledamot av medlems kommunfullmäktige och allmänheten rätt att 
ställa frågor om kommunalförbundets ekonomiska planering och verksamhet i 
övrigt. 

Förbundsstyrelse  

Förbundsstyrelsesammanträden är i regel inte offentliga. Förbundsstyrelsen får 
besluta att sammanträde ska vara offentligt.   

Kommunstyrelsens ordförande i medlemskommun samt förbundsfullmäktiges 
ordförande har närvaro- och yttranderätt i förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsens sammanträde ska alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden 

a. som avser myndighetsutövning eller 
b. i vilka det förekommer uppgifter som hos styrelsen omfattas av sekretess 

enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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§ 12. Insyn och informationsskyldighet  

Kommunalförbundet ska hålla sina förbundsmedlemmar väl informerade om sin 
verksamhet.  Medlemmarna ska tillhandahållas den information och tillställas de 
handlingar de begär. Form för och omfattning av denna informationsskyldighet 
ska fastställas av förbundsmedlemmarna i samråd med förbundsstyrelsen.  
Informationsskyldigheten omfattar inte handlingar eller förhållanden i övrigt för 
vilka sekretess gäller. 

Samråd med medlemmarna ska föregå beslut om avtal av större vikt, större 
investeringar, ändringar i avfallsplan och dylikt.  

§ 13. Förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden 

Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och 
övriga tillkännagivanden sker på kommunalförbundets digitala anslagstavla på 
webbplatsen www.gastrikeatervinnare.se. 
Kungörelse om sammanträde vid vilket budget fastställs ska anslås på förbundets 
digitala anslagstavla och på varje medlems anslagstavla. 
Protokoll från förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse ska tillställas 
medlemskommunerna i elektronisk form. 

Allmänhet kan också ta del av anslagstavlans innehåll på Gästrike återvinnares 
kontor i Gävle.   

§ 14. Finansiering och andel i förbundets samlade förmögenhet 

Kommunalförbundets uppdrag för insamling, hantering, behandling, planering 
och information när det gäller hushållsavfall och jämförligt avfall ska finansieras av 
den avfallstaxa som beslutas av medlemskommunerna. Förbundet tar fram förslag 
till avfallstaxa. 

Förbundets verksamhet kan även finansieras av andra externa medel såsom 
avgifter för verksamhet som bedrivs utanför det kommunala ansvaret för 
hushållsavfall, bidrag, projektmedel eller liknande (eller annan skrivning). 

Förbundsmedlems andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder ska vid 
varje tidpunkt bestämmas i proportion till befolkningstalet i respektive 
medlemskommun vid utgången av det närmast föregående kalenderåret. 

Kommunalförbundet ska, om förbundsstyrelsen ej annat beslutar, vara anslutet till 
Gävle kommuns koncernkonto. 
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§ 15. Lån och borgen 

Förbundet äger disponera en rörelsekredit om maximalt 200 miljoner kronor hos 
Gävle kommun, alternativt helt eller delvis placera lån inom motsvarande ram. 

Kommunalförbundet får endast ingå borgen i förhållande till hel- eller 
majoritetsägt företag. 

§ 16. Budget och ekonomisk styrning 

Förbundsstyrelsen ska upprätta förslag till budget med investerings- och 
finansieringsplan för den egna verksamheten för den kommande treårsperioden 
samt tillse att motsvarande förslag upprättas i hel- eller majoritetsägda företag. 

Senast vid utgången av november månad ska förbundsfullmäktige fastställa 
kommunalförbundets budget för nästa verksamhetsår jämte taxor och avgifter för 
tillhandahållna tjänster och varor. 

Kommunalförbundet ska upprätta tertialbokslut med utfallsprognos per den 30 
april och 31 augusti.  

Kommunalförbundets bokslut ska lämnas till medlemskommunerna senast den 15 
mars. Kommunalförbundets årsredovisning ska lämnas till medlemskommunerna 
senast den 31 mars. 

§ 17. Utträde 

Vid förbundsmedlems utträde ur kommunalförbundet upphör medlemsskapet vid 
utgången av det tredje året efter det att uppsägningen skedde. 

Vid utträde ur kommunalförbundet ska reglering av de ekonomiska 
mellanhavandena mellan kommunalförbundet och den utträdande medlemmen 
ske på så sätt att medlemmen erhåller sin andel av förbundets redovisade egna 
kapital om det är positivt. Är det negativt ska utträdande medlem till 
kommunalförbundet betala in ett belopp motsvarande medlemmens andel av 
bristen.  Det egna kapitalet ska bestämmas enligt årsbokslut efter det andra året 
efter uppsägningen.  Medlemmens andel vid denna reglering är den som gällt 
under det andra året efter uppsägningen. 

När en förbundsmedlem utträtt ur kommunalförbundet upphör medlemmens 
ansvar för förbundets skulder. 
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§ 18. Likvidation av kommunalförbundet 

Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan kommunalförbundet och den utträdande 
medlemmen inte nåtts senast sex månader efter det att utträdet skett, ska 
kommunalförbundet omedelbart träda i likvidation. 

Kommunalförbundet ska också likvideras om mer än hälften av 
förbundsmedlemmarna fattat beslut härom. 

Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator. 

Vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar eller skulder ska den i § 14 
angivna fördelningsgrunden gälla. 

Likvidationen ska genomföras på ett sådant sätt att förbundsmedlemmarnas 
möjligheter att återta de uppgifter som överlämnats till kommunalförbundet 
underlättas. 

När kommunalförbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det 
behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning under hand, på 
offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt.  Verksamheten får fortsätta den tid 
som behövs för en ändamålsenlig avveckling. Fortgår likvidationen över 
kalenderårsskifte, ska årsredovisning avges som vanligt. 

När förbundsstyrelsen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge en 
slutredovisning för sin förvaltning.  Denna slutredovisning sker genom en 
förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning över 
skiftet av behållna tillgångar.  Till slutredovisningen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen inklusive redovisning för den tid 
varunder verksamheten har fortsatt.  Förvaltningsberättelsen och redovisningen 
ska granskas av kommunalförbundets revisorer, som har att inom en månad avge 
revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen. 

När slutredovisningen och revisionsberättelse delgivits samtliga 
förbundsmedlemmar är kommunalförbundet upplöst. 

Om det framkommer någon tillgång eller skuld för kommunalförbundet efter dess 
upplösning eller om talan väcks mot kommunalförbundet eller om det på annan 
sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen 
fortsätta. 

När likvidationsuppdraget fullgjorts, ska förbundsstyrelsen besluta vilken av 
förbundsmedlemmarna som ska överta vården av de handlingar som tillhör 
kommunalförbundets arkiv. 

§ 19. Tvist 

Om tvist uppkommer mellan kommunalförbundet och en eller flera medlemmar, 
som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, ska tvisten lösas enligt 
lagen om skiljemän. 
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§ 20. Ersättning för förtroendeuppdrag 

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare beslutas av 
förbundsfullmäktige. Förändringar ska i princip följa de ersättningsregler som 
gäller för förtroendevalda i Gävle kommun.  

§ 21. Ändring i förbundsordningen 

Ändring eller tillägg till denna förbundsordning kan endast ske genom 
samstämmiga beslut i förbundsmedlemmarnas fullmäktige. 
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 1(3) 
 
 Sammanställning av ändringar, remiss förbundsordning GÅ  

Sammanställning över ändringar i förhållande till nu 
gällande förbundsordning 
 
§ 3 Ändamål och uppdrag 

Begreppet ”hushållsavfall” byts ut mot ”avfall under kommunalt ansvar”. 
 
Begreppet ”avfallsplan/kretsloppsplan” används i texten, istället för enbart 
”avfallsplan”. 
 
§ 5 Organisation 

Organisationsformen ändras från kommunalförbund med 
förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse till kommunalförbund med 
förbundsdirektion. 
 
§ 6 Förbundsdirektion 

Tidigare § 6 Förbundsfullmäktige och § 7 Förbundsstyrelse ersätts med § 6 

Förbundsdirektion. Innebär att paragrafnumreringen i resterande del av 
förbundsordningen förskjuts en paragraf bakåt (paragraf 8 i den gamla blir § 
7 i den nya o s v). 
 
Enligt nu gällande förbundsordning utser varje medlemskommun fyra 
ledamöter + fyra ersättare till förbundsfullmäktige samt en ledamot + en 
ersättare till förbundsstyrelsen. I förslaget till ny förbundsordning ersätts 
förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen med en förbundsdirektion till 
vilken Gävle och Sandviken utser två ledamöter + två ersättare vardera och 
övriga medlemskommuner utser en ledamot + en ersättare vardera.  
 
§ 7 Revisorer 

Revisorerna utses direkt av medlemskommunerna (en per kommun) i stället 
för att nomineras av medlemskommunerna och därefter utses av 
förbundsfullmäktige. En konsekvens av övergången till direktion. 
 
§ 8 Förbundsdirektör 

Förbundsdirektionen (i stället förbundsstyrelsen) ges rätten att utse en 
förbundsdirektör + vice. 
 
§ 9 Medlemmarnas initiativrätt 

Ärenden väcks i direktionen (istället för förbundsfullmäktige). Ledamot i 
direktionen (istället för ledamot i förbundsfullmäktige och 
förbundsstyrelsen) ges rätt att väcka ärenden.  
 
§ 10 Närvarorätt med mera 

Reglerar närvarorätten i direktionen istället för i förbundsfullmäktige och 
förbundsstyrelsen. Ingen egentlig skillnad i sak förutom det att direktionens 
sammanträden till skillnad från förbundsfullmäktiges inte är offentliga som 
utgångspunkt (förutom det sammanträde då budgeten fastställs) utan endast 
i det fall direktionen beslutar så. 
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 2(3) 
 
 Sammanställning av ändringar, remiss förbundsordning GÅ  

§ 11 Kommunikation och samråd mellan förbundet och dess 

medlemskommuner 

Paragrafens rubrik ändrad från nuvarande lydelse ”Insyn och 
informationsskyldighet”.  
 
”Förbundsstyrelsen” byts ut mot ”förbundsdirektionen” (första stycket) 
 
Bestämmelser om ”Medlemssamråd” införs (finns inga sådana i nu gällande 
förbundsordning). 
 
§ 12 Förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden 

Bestämmelse tas bort om att kungörelse om sammanträde vid vilket budget 
fastställs ska anslås på varje medlems anslagstavla. 
 
§ 13 Finansiering och andel i förbundets samlade förmögenhet 

Komplettering av  bestämmelse om hur förbundets kostnader, som inte kan 
täckas på annat sätt, ska fördelas mellan medlemmarna (ska framgå av 
förbundsordningen enligt KL 9 kap 6 § 11 p.) 
 
Begreppet ”hushållsavfall” byts ut mot ”avfall under kommunalt ansvar” i 
första stycket och mot ”avfall” i andra stycket. 
 
”Förbundsstyrelsen” byts ut mot ”förbundsdirektionen” (sista meningen). 
 
Sista stycket kompletteras med skrivningen att kommunalförbundet ska, om 
inte direktionen beslutar annat, ”följa vid var tid gällande finanspolicy för 
Gävle kommun”. 
 
§ 14 Lån och borgen 

Den maximala rörelsekrediten som förbundet får disponera hos Gävle 
kommun (alternativt helt eller delvis placera lån inom motsvarande ram)  
höjs från 200 miljoner kronor till 400 miljoner kronor. 
Dessutom skrivs in att övriga medlemskommuner ska gå i borgen för 
krediten i förhållande till sin aktuella andel i förbundet. 
 
§ 15 Budget och ekonomisk styrning 

”Förbundsstyrelsen” byts ut mot ”förbundsdirektionen” i första stycket. 
 
Ny formulering med nya bestämmelser om förbundets budgetprocess, 
bokslutsprocess och medlemskommunernas styrning av och insyn i 
förbundets ekonomi. 
 
§ 16 Utträde 

I nu gällande förbundsordning  står att vid förbundsmedlems utträde ur 
kommunalförbundet upphör medlemskapet vid utgången av det tredje året 
efter det att uppsägningen skedde. I förslaget till ny förbundsordning ändras 
det till formuleringen att ”vid förbundsmedlems utträde ur kommunal-
förbundet upphör medlemskapet vid utgången av det andra året efter det år 
då uppsägningen skedde.” 
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§ 17 Likvidation av kommunalförbundet 

”Förbundsstyrelsen” byts ut mot ”förbundsdirektionen” i tredje, sjunde och 
sista stycket. 
 
§ 18 Tvist 

”Lagen om skiljemän” har upphört och byts därför ut mot ”lagen om 
skiljeförfarande”. 
 
§ 19 Ersättning för förtroendeuppdrag 

Enligt nu gällande förbundsordning beslutas arvoden och ersättningar av 
förbundsfullmäktige. De ska ”i princip” följa Gävle kommuns 
arvodesreglemente. I det nya förslaget bestäms ”att arvoden och andra 
ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 
revisorerna följer Gävle kommuns arvodesreglemente.” 
 
§ 20 Ändring i förbundsordningen 

Lydelsen ”Ändring eller tillägg till denna förbundsordning kan endast ske 
genom samstämmiga beslut i förbundsmedlemmarnas fullmäktige”. 
byts ut mot ”Denna förbundsordning får endast ändras efter godkännande av 
kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner”. 
 
 

 
  
 
Sammanställningen gjord av utredare Erik Klippmark 2022-02-28 
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Förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike 
Återvinnare 
 
Antagen av medlemskommunerna: 

Gävle  

Ockelbo  

Hofors  

Sandviken  

Älvkarleby  

 

§ 1. Medlemmar 
 
Medlemmar i kommunalförbundet är Gävle, Hofors, Ockelbo, 
Sandviken och Älvkarleby kommuner.  
 
 
§ 2. Namn och säte 
 
Kommunalförbundets namn är Gästrikeregionens Återvinnare 
(vardagligen benämnt Gästrike Återvinnare).  
 
Organisationsnummer: 222000-1339 
 
Kommunalförbundet har sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län.  
 
 
§ 3. Ändamål och uppdrag 
 
Kommunalförbundets ändamål är att ansvara för den kommunala 
renhållningsskyldigheten inom medlemskommunerna samt att bidra 
till en hållbar regional utveckling. 
  
Kommunalförbundet ansvarar för:  

• Insamling, hantering och behandling av avfall under 
kommunalt ansvar och därmed jämförligt avfall från 
verksamheter som kommuner är skyldiga att svara för enligt 
15 kap miljöbalken med tillhörande lagstiftning, antingen i 
egen regi eller genom upphandlade tjänster. 

• Att ta fram förslag till renhållningsordning 
(avfallsplan/kretsloppsplan och lokala föreskrifter om 
avfallshantering) för medlemskommunerna, enligt 15 kap 
miljöbalken. 
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• Att ta fram förslag till avfallstaxa för medlemskommunerna. 
• Information till hushållen inom avfallsområdet. 
• Planering och uppföljning av förbundets verksamhet. 

 
Förbundets ansvar framgår närmare av renhållningsordningen med 
avfallsplan/kretsloppsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering. 
 
Kommunalförbundet ska utföra sin verksamhet och tillhandahålla 
tjänster så att förbundet långsiktigt bidrar till att främja hållbar 
utveckling och tillväxt inom regionen samt utveckla samhällsnyttan, 
miljönyttan och kundnyttan inom sin sektor.  
 
Förbundet ska: 

• strategiskt utveckla avfallshanteringen 
• arbeta för att samhällets nationella, regionala och lokala 

miljömål ska uppnås, 
• främja, stödja och utveckla medborgarnas och näringslivets 

kunskaper och kompetens kring avfallshanteringens roll i 
produktion och konsumtion för att skapa ett hållbart samhälle, 

• bidra till ökad svensk kunskaps- och tjänsteexport inom 
avfalls- och miljöteknikområdet i samarbete med offentliga, 
kommunala och privata aktörer.  

• samarbeta med offentliga, kommunala och privata aktörer för 
att utbyta kunskap och skapa lösningar för att uppnå största 
möjliga nytta för samhälle, miljö och kunder.  

 
Förbundet får tillhandahålla tjänster att samla in och behandla annat 
avfall än avfall under kommunalt ansvar, för att bidra till miljönytta, 
samhällsnytta och kundnytta, förutsatt att detta sker i enlighet med 
den kommunala kompetensen och gällande konkurrenslagstiftning. 
 

§ 4. Varaktighet 
 
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. 
 
 
§ 5. Organisation 
 
Organisationsformen är kommunalförbund med förbundsdirektion.  
 
Kommunalförbundet äger rätt att bilda bolag samt äga andelar i 
aktiebolag för att fullgöra förbundets ändamål och uppdrag.  
 
 

49



 3(9) 
 
 Remissversion 2022-02-28, ny förbundsordning GÅ  

§ 6. Förbundsdirektion 
 
Förbundsdirektionen är kommunalförbundets högsta beslutande 
församling och har det yttersta ansvaret för verksamheten.  
 
Ledamöter och ersättare 
 
Förbundsdirektionen ska ha sju ledamöter och lika många ersättare. 
Gävle kommun och Sandvikens kommun utser vardera två ledamöter 
och två ersättare. Övriga medlemskommuner utser vardera en 
ledamot och en ersättare.  
 
Till ordförande i förbundsdirektionen ska utses den ledamot Gävle 
kommun väljer och till vice ordförande den ledamot Sandvikens 
kommun väljer. 
 
Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljs för fyra år räknat 
från och med den 1 januari året efter det att val till kommun-
fullmäktige ägt rum i hela landet. 
 
 
§ 7. Revisorer  
 
Kommunalförbundet ska ha fem ordinarie revisorer.  Varje 
medlemskommun ska välja en revisor. Revisorerna väljs för samma 
mandatperiod som ledamöter och ersättare i direktionen. 
 
Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet 
har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och 
avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds 
därför med dubbla grupper revisorer 
 
Till stöd för revisionsarbetet ska revisorerna ha auktoriserad revisor 
eller revisionsbolag. 
 
 
§ 8. Förbundsdirektör 
 
Förbundsdirektionen får utse en förbundsdirektör samt en vice 
förbundsdirektör som verkställande tjänstemän.   
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§ 9. Medlemmarnas initiativrätt  
 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen enligt de regler som gäller i 
kommunallagen 

• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige 
eller kommunstyrelsen. 

 
 
§ 10. Närvarorätt med mera 
 
Det sammanträde med förbundsdirektionen vid vilken budgeten 
fastställs ska vara offentligt (KL 9 kap 10 §). Direktionen får även 
besluta att dess övriga sammanträden ska vara offentliga. 
 
Kommunstyrelsens ordförande hos medlem har närvaro- och 
yttranderätt i direktionen. Därutöver avgör direktionen i vilka fall 
någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 
närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.  
 
I anslutning till det sammanträde då direktionen fastställer 
kommande års budget äger ledamot av medlems kommunfullmäktige 
och allmänheten rätt att ställa frågor om kommunalförbundets 
ekonomiska planering och verksamhet i övrigt. 
 
Direktionens sammanträde ska alltid hållas inom stängda dörrar i 
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer 
uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). 
 
 
§ 11. Kommunikation och samråd mellan förbundet 
och dess medlemskommuner 
 
Kommunalförbundet ska hålla sina förbundsmedlemmar väl 
informerade om sin verksamhet.  Medlemmarna ska tillhandahållas 
den information och tillställas de handlingar de begär. Form för och 
omfattning av denna informationsskyldighet ska fastställas av 
förbundsmedlemmarna i samråd med förbundsdirektionen.  
Informationsskyldigheten omfattar inte handlingar eller förhållanden i 
övrigt för vilka sekretess gäller. 
 
Samråd med medlemmarna ska föregå beslut om avtal av större vikt, 
större investeringar, ändringar i avfallsplan och dylikt. 
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Medlemssamråd 
 
Medlemssamråd mellan förbundet och medlemskommunerna ska 
genomföras minst två gånger per år. Förbundet ansvarar för att kalla 
till samråd. 
 
Till samråden ska följande bjudas in:  

• Förbundsdirektionens ordförande 
• Förbundsdirektör 
• Kommunstyrelsens ordförande från respektive kommun 
• Kommundirektör/kommunchef för respektive kommun 
• En representant för oppositionen från respektive kommun 

 
Dagordning ska förmedlas i god tid och samråden ska protokollföras.  
 
Ärenden till medlemssamråden ska anmälas till direktionen senast 
två veckor före planerat samråd. 
 
Vid medlemssamråd ska följande frågor tas upp: 

• Avtal av större vikt 
• Större investeringar 
• Arbetet med avfallsplan/kretsloppsplan 
• Budget för kommande år 
• Årsbokslut och årsredovisning 
• Andra frågor av större vikt för förbundets verksamhet 

 
 
§ 12. Förbundets kungörelser och andra 
tillkännagivanden 
 
Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av 
protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden sker på 
kommunalförbundets digitala anslagstavla på webbplatsen 
www.gastrikeatervinnare.se. 
 
Kungörelse om sammanträde vid vilket budget fastställs ska anslås 
på förbundets digitala anslagstavla. 
 
Protokoll från direktionen ska tillställas medlemskommunerna i 
elektronisk form. 
 
Allmänhet kan också ta del av anslagstavlans innehåll på Gästrike 
återvinnares kontor i Gävle.  
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§ 13. Finansiering och andel i förbundets samlade 
förmögenhet 
 
Kommunalförbundets uppdrag för insamling, hantering, behandling, 
planering och information när det gäller avfall under kommunalt 
ansvar och jämförligt avfall ska finansieras av den avfallstaxa som 
beslutas av medlemskommunerna. Förbundet tar fram förslag till 
avfallstaxa. 
 
Förbundets verksamhet kan även finansieras av andra externa 
medel såsom avgifter för verksamhet som bedrivs utanför det 
kommunala ansvaret för avfall, bidrag, projektmedel eller liknande. 
 
Kostnader för förbundets verksamhet som inte kan täckas på annat 
sätt ska fördelas mellan medlemmarna i proportion till 
befolkningstalet i respektive medlemskommun vid utgången av det 
närmast föregående kalenderåret.  
 
Förbundsmedlems andel i kommunalförbundets tillgångar och 
skulder ska vid varje tidpunkt bestämmas i proportion till 
befolkningstalet i respektive medlemskommun vid utgången av det 
närmast föregående kalenderåret. 
 
Kommunalförbundet ska, om förbundsdirektionen ej annat beslutar, 
vara anslutet till Gävle kommuns koncernkonto samt i övrigt följa vid 
var tid gällande finanspolicy för Gävle kommun.  
 
 
§ 14. Lån och borgen 
 
Förbundet har rätt att disponera en kontokredit om maximalt 400 
miljoner kronor enligt överenskommelse med Gävle kommun. 
Kontokrediten är att täcka både kort- och långfristigt 
finansieringsbehov. För kontokrediten i Gävle kommun ska övriga 
medlemskommuner gå i borgen i förhållande till sin aktuella andel i 
förbundet. 
 
Kommunalförbundet får endast ingå borgen i förhållande till hel- eller 
majoritetsägt företag. 
 
 
§ 15. Budget och ekonomisk styrning 
 
Förbundsdirektionen ska upprätta förslag till budget med 
investerings- och finansieringsplan för den egna verksamheten för 
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den kommande treårsperioden samt tillse att motsvarande förslag 
upprättas i hel- eller majoritetsägda företag. 
 
Kommunalförbundets budgetprocess sker på följande sätt: 

• Förbundet tar fram förslag till avfallstaxa och direktionen 
beslutar om det förslag till avfallstaxa som lämnas till 
medlemskommunerna för beslut. 

• Medlemskommunerna beslutar om avfallstaxa för förbundets 
verksamhetsområde.  

• Direktionen fastställer kommunalförbundets budget för 
kommande verksamhetsår, inklusive ekonomisk plan för den 
kommande treårsperioden, utifrån beslutad avfallstaxa av 
medlemskommunerna. 

 
Kommunalförbundets bokslutsprocess sker på följande sätt: 

• Förbundet ska upprätta tertialbokslut med utfallsprognos per 
den 30 april och 31 augusti.  

• Förbundet ska upprätta årsbokslut per 31 december. 
 
Medlemskommunernas styrning av och insyn i förbundets ekonomi 
sker på följande sätt: 

• Via kommunernas representation av ledamöter i 
förbundsdirektionen. 

• Förslag till budget för kommande år kommuniceras vid 
medlemssamråd. 

• Innan beslut om avtal av större vikt, större investeringar och 
andra ärenden av större vikt för förbundets ekonomi ska 
förslag till beslut kommuniceras vid medlemssamråd. 

• Kommunalförbundets årsbokslut och årsredovisning 
kommuniceras vid medlemssamråd samt lämnas till 
medlemskommunerna. Förbundets årsbokslut ska lämnas till 
medlemskommunerna senast den 15 mars. 
Kommunalförbundets årsredovisning ska lämnas till 
medlemskommunerna senast den 31 mars. 

 
 
§ 16. Utträde 
 
Vid förbundsmedlems utträde ur kommunalförbundet upphör 
medlemskapet vid utgången av det andra året efter det år då 
uppsägningen skedde. 
 
Vid utträde ur kommunalförbundet ska reglering av de ekonomiska 
mellanhavandena mellan kommunalförbundet och den utträdande 
medlemmen ske på så sätt att medlemmen erhåller sin andel av 

54



 8(9) 
 
 Remissversion 2022-02-28, ny förbundsordning GÅ  

förbundets redovisade egna kapital om det är positivt. Är det negativt 
ska utträdande medlem till kommunalförbundet betala in ett belopp 
motsvarande medlemmens andel av bristen.  Det egna kapitalet ska 
bestämmas enligt årsbokslut efter det andra året efter uppsägningen.  
Medlemmens andel vid denna reglering är den som gällt under det 
andra året efter uppsägningen. 
 
När en förbundsmedlem utträtt ur kommunalförbundet upphör 
medlemmens ansvar för förbundets skulder. 
 
 
§ 17. Likvidation av kommunalförbundet 
 
Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan kommunalförbundet och 
den utträdande medlemmen inte nåtts senast sex månader efter det 
att utträdet skett, ska kommunalförbundet omedelbart träda i 
likvidation. 
 
Kommunalförbundet ska också likvideras om mer än hälften av 
förbundsmedlemmarna fattat beslut härom. 
 
Likvidationen ska verkställas av förbundsdirektionen i egenskap av 
likvidator. 
 
Vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar eller skulder 
ska den i § 13 angivna fördelningsgrunden gälla. 
 
Likvidationen ska genomföras på ett sådant sätt att 
förbundsmedlemmarnas möjligheter att återta de uppgifter som 
överlämnats till kommunalförbundet underlättas. 
 
När kommunalförbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den 
mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom 
försäljning under hand, på offentlig auktion eller på annat lämpligt 
sätt.  Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. Fortgår likvidationen över 
kalenderårsskifte, ska årsredovisning avges som vanligt. 
 
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge en 
slutredovisning för sin förvaltning.  Denna slutredovisning sker 
genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet 
med redovisning över skiftet av behållna tillgångar.  Till 
slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela 
likvidationen inklusive redovisning för den tid varunder verksamheten 
har fortsatt.  Förvaltningsberättelsen och redovisningen ska granskas 
av kommunalförbundets revisorer, som har att inom en månad avge 
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revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under 
likvidationen. 
 
När slutredovisningen och revisionsberättelse delgivits samtliga 
förbundsmedlemmar är kommunalförbundet upplöst. 
 
Om det framkommer någon tillgång eller skuld för 
kommunalförbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot 
kommunalförbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av 
ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta. 
 
När likvidationsuppdraget fullgjorts ska direktionen besluta vilken av 
förbundsmedlemmarna som ska överta vården av de handlingar som 
tillhör kommunalförbundets arkiv. 
 
 
§ 18. Tvist 
 
Om tvist uppkommer mellan kommunalförbundet och en eller flera 
medlemmar, som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, 
ska tvisten lösas enligt lagen om skiljeförfarande. 
 
 
§ 19. Ersättning för förtroendeuppdrag 
 
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare 
i direktionen samt till revisorerna följer Gävle kommuns 
arvodesreglemente. 
 
 
§ 20. Ändring i förbundsordningen 
 
Denna förbundsordning får endast ändras efter godkännande av 
kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner. 
 

56



 1(1) 
 
 Remissmissiv 2022-03-01 

 
ÄLVKARLEBY KOMMUN  |  Besöksadress Centralgatan 3  |  Postadress Box 4, 814 21  Skutskär 

växel 026-830 00  | kommun@alvkarleby.se  |  www.alvkarleby.se  |  orgnr 212000-0258 

Till: Se sändlista 

 

Remiss – förbundsordning för Gästrike återvinnare   
Ett förslag till ny förbundsordning för Gästrike återvinnare har arbetats fram under 
hösten/vintern i samverkan på tjänstemannanivå mellan Gästrike återvinnare och 
medlemskommunerna. Sammanhållande för detta initiativ har varit Gästrikerådet och dess 
kommundirektörsgrupp. Förslaget innehåller bland annat en ändring av förbundets politiska 
styrning från förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse till direktion. 
 
Mot denna bakgrund får ni härmed möjlighet att lämna era synpunkter på bifogat förslag till 
ny förbundsordning för Gästrike återvinnare. Remissen består av följande dokument: 

• Förslag till ny förbundsordning 
• Sammanställning över ändringar i förhållande till nu gällande förbundsordning 
• Nu gällande förbundsordning 
• Diskussionsunderlag antalet ledamöter i ny direktion 

 
Yttrandena skickar ni senast den 27 april till kommun@alvkarleby.se. 
 
Kompletterande fråga 

Vi önskar samtidigt få era synpunkter på om ni anser att även Gästrike räddningstjänsts 
förbundsordning bör justeras så att antalet ledamöter och ersättare i dess direktion blir 
densamma som för direktionen i Gästrike återvinnare. 
 
 
 
Hälsningar 
 
Maria Wikström 
Kommundirektör  
Älvkarleby kommun (ordförandekommun för Gästrikerådet) 
 
 
 
Sändlista: 
Gävle kommun 
Hofors kommun 
Ockelbo kommun 
Sandvikens kommun 
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Kommunkontoret 
Tillväxtgruppen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-04-11 

Referens 
KS 2022/00244  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ansökan om visionsmedel - Upprustning av Lövtjärns 
Byggnadsförenings byggnad 

Förslag till beslut 
Visionsmedelsansökan från Lövtjärns Byggnadsförening, avseende byte av 
tak på samlingslokalen Lövberga, 150.000 kronor avslås.  
Visionsmedel avser utvecklingsområden utöver ordinarie verksamhet och 
takbyte är underhåll, investering i fastighet. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Lövtjärns Byggnadsförening är en ideell förening och de ansöker om 
visionsmedel för byte av tak, vindskivor, snörasskydd, hängrännor och 
stuprännor på föreningens byggnad Lövberga.  
Lokalen är en samlingspunkt för Lövtjärns fasta befolkning och de som har 
fritidshus i området. Föreningen brukar ordna aktiviteter för befolkningen i 
närområdet och är en viktig träffpunkt för social samvaro. Föreningen är helt 
beroende av bidrag för att kunna genomföra takbytet. Byggnaden är viktig 
för sammanhållningen inom byn och intilliggande skogsbyar, enstaka 
bofasta samt fritidshus. Sökande skriver att föreningen är öppen för alla som 
önskar bli medlem. Även att det kommer gynna hela Åmotsbygden då även 
mindre byar i utkanten får möjlighet att ordna sammankomster och social 
samvaro vilket främjar bland annat grannsamverkan, besöksnäring och 
eventuell inflyttning.  
Kostnaden för åtgärden är beräknad av byggfirma till en kostnad av 293.750 
kronor och Lövtjärns Byggnadsförening ansöker visionsmedel på 150.000 
kronor från kommunen och resterande pengar söks hos Åmot 
Vindkraftsfond. 
Förståelse för behovet finns, men ansökan avser underhåll och investering i 
fastighet och det är inte ett utvecklingsområde utöver ordinarie verksamhet.  
                         

Beslutsunderlag 
Visionsmedelsansökan med bilagor                          
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Ockelbo kommun 

Datum 
2022-04-11 

 
KS 2.5.3.3 
2022/00244 

Sida 
2(2) 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Lövtjärns Byggnadsförening upa 
Sammankallande för Tillväxtgruppen 
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Ärendenummer: #3303 | Datum: 2022-03-25 18:46 Sida  av 1 4

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0708382114

 Telefon
0708382114

 E-postadress
egon.granath@gmail.com

 För- & Efternamn
Egon Granath

Kontaktperson

 Postnummer och ort
81240 Kungsgården

 Adress
C/o Bengt Lindblom, Flyktsbackavägen 33

 Organisationsnummer
885501-2988

 Organisationens namn
Lövtjärns Byggnadsförening u.p.a

Visionsmedel för projekt - Ansökan
Ärendenummer: #3303 | 2022-03-25 18:46

1. Ansvarig för ansökan

Verksamhet

Förening

Kontaktuppgifter

2. Vision 2030
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Visionsrubrik

Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2030 fyra huvudrubriker . 
Kryssa i vilken eller vilka rubriker ditt projekt hör till:

Vi välkomnar
Vi samverkar

3. Projektbeskrivning

Beskriv ditt projekt:

Projektet ska avse utvecklingsområden utöver ordinarie verksamhet. Beskriv utförligt ditt 
projekt och förväntat resultat. Projektet ska ha en bred förankring och gärna ske i samverkan 
med annan aktör eller verksamhet. Effekterna av projektet ska vara långsiktiga.
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Ärendenummer: #3303 | Datum: 2022-03-25 18:46 Sida  av 3 4

Härmed ansöker Lövtjärns Byggnadsförening (885501-2988) ideell förening om bidrag från 
Ockelbo kommun, Visionsmedel, för byte av tak, vindskivor, snörasskydd, hängrännor och 
stuprännor på föreningens byggnad Lövberga (Ockelbo Sörbacka 1:2).

Historia

Lövtjärns Byggnadsförening äger ovannämnda fastighet sedan 1956 och fastigheten består av en 
samlingslokal i bottenvåningen och en mindre lägenhet på 2 rok på övre våningen. Byggnaden 
var tidigare Källåsens skola och när Lövtjärns skola brann ner 1947 flyttade man byggnaden 
Källåsens skola ner till Lövtjärn som sedermera döptes till Lövberga.

Föreningens aktiviteter

Lägenheten hyrs ut till sommargäster och samlingslokalen på bottenvåningen används till olika 
arrangemang och möten för bygdens befolkning. Lokalen är en samlingspunkt för Lövtjärns 
fasta befolkning och de som har fritidshus i området. Föreningen brukar ordna aktiviteter för 
befolkningen i närområdet och är en viktig träffpunkt för social samvaro. Varje år brukar 
föreningen ha en städdag då området omkring byggnaden röjs från busk och sly mm. Städdagen 
avslutas traditionsenligt med ärtsoppa och tillbehör. Föreningen har också ordnat 
backluckeloppis vid Lövberga och i år planeras en byaloppis och i samband med detta någon 
aktivitet i föreningens lokal.

Åtgärder

Yttertaket är sedan 1952 och består av tegelpannor. Taket är i dåligt skick och behöver bytas och 
mindre läckage har förekommit runtomkring skorstenen som åtgärdats provisoriskt. I samband 
med takbytet måste också snörasskydd och hängrännor/stuprännor samt vindskivor bytas. 
Föreningen har planerat att byta till plåttak och har fått ett kostnadsförslag från ett företag i 
Ockelbo. Totala kostnaden inkl moms beräknas till 293.750 kronor (Bengt Danielsson Bygg AB). 
Till detta tillkommer beräknade besiktningskostnader i storleksordningen 10.000 kronor. 
Föreningens avsikt är att kunna återanvända en del av befintligt material som läkt, vindskivor 
och takpannor. Beträffande gammal takpapp så avser föreningen att teckna avtal med 
entreprenören så att detta material tas omhand på ett korrekt och miljövänligt sätt.

Föreningen är helt beroende av bidrag för att kunna genomföra takbytet. Byggnaden är viktig för 
sammanhållningen inom byn och omkringliggande skogsbyar, enstaka bofasta samt fritidshus 
och för att långsiktigt säkerställa att det finns en samlingslokal i denna del av Finnskogen. 
Föreningen är öppen för alla som önskar bli medlem. j.

Bidraget kommer gynna hela Åmotsbygden då även mindre byar i utkanten får möjlighet att 
ordna sammankomster och social samvaro vilket främjar bland annat grannsamverkan, 
besöksnäring och eventuellt nyinflyttning.

Ansökan

Eftersom kostnaden kan uppskattas till ca 300.000 kronor inkl besiktning så söker vi 150.000 
kronor i bidrag från Ockelbo kommuns Vision och 150.000 kronor från .Åmot Vindkraftfond
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 Datum
2022-09-02

 Datum
2022-08-08

 Ange sökt belopp
150000

Ange sökt belopp

Specificera kostnaderna/budget

Ange era kostnader för projektet

Se bifogat kostnadförslag

Planerat startdatum

Tänk på att handläggningstiden påverkas av kommunstyrelsens olika sammanträdestillfällen.

Planerat slutdatum

Observera att vid projekt som pågår över ett årsskifte ska en delrapport presenteras.

Möjlighet att bifoga/komplettera din ansökan

Här kan du  bifoga kompletterande handlingar.

    (66 KB)Kostnadsförslag takbyte Lövtjärns Byggnadsförening.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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                                                                                Ockelbo 2022-03-21 
 
 

Kostnadsförslag  byte av yttertak Lövtjärns byggnadsförening 
 
 
Vi erbjuder oss härmed att i enlighet med kostnadsförsölaget samt bif. Arbetsbeskrivning 
utföra rubricerande mot en ersättning av. 
 
235 000 kr + gällande moms = 293750 kr 
                      
Arbetet omfattar Byte av yttertak ca 180 kvm 
Arbetet ska utföras under 2022 
Betalning = En faktura med 50 % vid byggstart samt en slutfatura efter avslutat arbete. 
Eventuella extra arbeten debiteras med 460 kr + moms = 575 kr 
Bygg-el under byggtiden erhålls av beställaren, Gamla tegelpannor kastas i container som 
bortfraktas övrigt byggavfall samlas i separat container samt bortfrakts. 
 
 

Arbetsbeskrivning 
 

 
Byggnation av ställning samt avrivning av gamla tegelpannorna, rivning av takläkt, vindskiva, 
hängrännor, plåtar samt stuprör. 
Nya vindskivor 22 mm grundmålad vit monteras. 
Ny underlagspapp HP 730, ströläkt 23x36 samt bärläckt 28x70 monteras. 
Riktning av tak i höjdled ingår upp till 5 cm  
Nya fotplåtar samt gavelbeslag färg svart monteras. 
Nya hängrännor och stuprör färg svart monteras. 
Takplåt TP 20 svart komplett med nockar och nocktätning. 
1 st takstege färg svart med glidskydd monteras, eventuell takbrygga ingår ej. 
Snörasskydd på entresidan monteras färg svart 
 
 
Vid eventuell beställning av ovanstående var vänlig underteckna anbuden och skicka kopian  
till Bengt Danielsson Bygg AB, Ängsvägen 7, 81631 Ockelbo. 
Beställning enligt ovan måste göras senast 2021-05-30 om anbud skall gälla. 
 
Med vänlig hälsning                                       
                                                             
…………………………                                                           ……………………………….                                    
Bengt Danielsson                                                                        Lövtjärns Byggnadsförening 
Bengt Danielsson Bygg AB                                                       81695 Åmotsbruk  
Regn  556554-7295                                                                     
Ängsvägen 7, 81631 Ockelbo 
Tele 070-3743750 
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Från: Ekström, Mimmi 
Skickat: den 8 april 2022 11:09 
Till: Ockelbo-Registrator (e-post) 
Ämne: KS 2022/00244 
Bifogade filer: Kostnadsförslag takbyte Lövtjärns Byggnadsförening (1).pdf 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Hej, 
 
Lägg in detta under 2022/00244 
 

Tack😊 
 
Vänligen, 
 
MIMMI EKSTRÖM 
Näringslivschef 
Södra Åsgatan 30D 
816 30 Ockelbo 
0297-554 04, 070-160 41 04 
Välkommen till www.ockelbo.se, www.visitockelbo.se  

 
 
 
Ockelbo kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). 
Läs mer om detta här: https://www.ockelbo.se/Kontakt/Dataskydd/ 
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Sandelin Eriksson, Johanna 
johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
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Referens 
KS 2022/00234  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2021 - Gästrike 
Räddningstjänstförbund 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Gästrike Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2021 godkänns. 
2. Förbundsdirektionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
                       

Beslutsunderlag 
Årsredovisning med revisionsberättelse för 2021                          

Beslutet ska skickas till 

Gästrike Räddningstjänstförbund 
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2021 
ÅRSREDOVISNING 
GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 
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FÖR DIN TRYGGHET  
OCH ETT HÅLLBART SAMHÄLLE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Medlemskommuner 
Gästrike Räddningstjänst bedriver 
räddningstjänst i fem kommuner:  
Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors  
och Älvkarleby kommun.  
 
Det bor över 167 000 människor inom 
området och Gästrike Räddningstjänsts 
uppdrag är att bidra till att dessa känner  
sig trygga och säkra i sin kommun. 

 

Kommun Antal invånare 

Gävle  103 124 

Sandviken  39 291 

Hofors  9 587 

Älvkarleby  9 624 

Ockelbo  5 889 

 

Gävle 

Bergby 

Skutskär 

Ockelbo 

Sandviken 
Rörberg 

Järbo 

Storvik 

Hofors 

Österfärnebo 

Hedesunda 

 Heltidsstation 
 Beredskapsstation 
 Värn 
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2021, ett år där Gästrike Räddningstjänst har 
prövats vad det gäller effektiva 
räddningsinsatser. Jag tänker speciellt på de 
större händelser som inträffat i förbundet. 
Medarbetarna på Gästrike Räddningstjänst har 
även under 2021 tagit stort ansvar i att minska 
smittspridningen av den fortsatta pandemin. Vi 
har även detta år lyckats upprätthålla 
bemanningen så att det inte äventyrat förmågan 
att arbeta för ett tryggare samhälle. 

Under året har fortsatt arbete skett med 
åtgärder för att få en god ekonomisk 
hushållning men även för en ökad förståelse 
hos medlemskommunerna kring vikten av 
förstärkt stöd ekonomiskt för att möta de 
ökade lagstadgade krav som finns. 

Arbetet med att hitta åtgärder för att få en 
ekonomi i balans har genomförts på alla nivåer i 
förbundet. Intäkterna har för andra året i rad 
minskat eftersom pandemin medfört att vi inte 
har kunnat genomföra externa utbildningar och 
tillsyner i samma omfattning som tidigare år. 

Vårt uppdrag styrs via förbundsordningen som 
är framtagen av medlemskommunerna. Under 
året har en översyn av förbundsordningen skett 
vilket nu har lett till att ny förbundsordning är på 
plats från 1 januari 2022, där 
kostnadsfördelningen mellan 
medlemskommunerna är reviderad. 

Året inleddes med medarbetardagar som har 
fått genomföras digitalt. Vi har även under året 
infört digitala medarbetardialoger kvartalsvis där 
agendan styrs utifrån medarbetarnas 
frågeställningar. 

Samtliga chefer, medarbetare samt 
skyddsombud är nu utbildade i systematisk 
arbetsmiljö samt den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön. 

Medarbetarenkäter har genomförts vid två 
tillfällen och alla chefer har fått i uppdrag att 
analysera nuläge med sina medarbetare, önskat 
läge och satt aktiviteter för att nå det önskade 
läget. 

Vi har under året byggt upp fler och fler 
samarbeten med medlemskommunerna för att 
stärka den enskilde och för att förebygga 
bränder, Vi har även omfördelat resurser för att 
kunna hantera den ökade efterfrågan som finns 
kring externa utbildningar speciellt inom 
brandskydd men även inom hjärt- och 
lungräddning. Vi är tydliga med att arbete ska 
ske utifrån lagstadgade krav samt utifrån 
medlemskommunernas önskan i 
förbundsordningen. 

Jag vill rikta ett stort tack för alla insatser under 
året till alla medarbetare, både på heltid och 
RiB, för er uthållighet och lojalitet under detta 
krävande år. Tillsammans arbetar vi för din 
trygghet och ett hållbart samhälle. 

Päivi Havlund 
Förbundsdirektör 

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET 
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Ännu ett år med pandemi är förbi. Jag hoppas 
verkligen att vi under 2022 kan lägga pandemin 
bakom oss. Tider med snabba omställningar 
verkar vara det nya normalläget. Omställningar 
har både positiva och negativa konsekvenser. 

För min egen del blev det snabb omställning i 
oktober när förfrågan kom om att tillfälligt iträda 
rollen som räddningschef. Detta har varit en 
mycket spännande och intensiv tid. Jag är 
tacksam för den stöttning och uppmuntran jag 
fått inom organisationen. 

Vår verksamhet visar på stor bredd och stor 
omställningskapacitet. Under april fick vi 
äntligen driftsätta Rörberg som heltidsstation, 
dock med effekten av förändringar i både 
Sandviken och Gävle. Under 2022 ser jag fram 
emot att vi ska återställa till den tidigare 
bemanningen i Sandviken. 

Året som gått har kantats av stora insatser där 
stora delar av vårt förbund involverats på ett 
eller annat sätt. Brand i återvinningsanläggning i 
centrala Gävle, översvämningar och skyfall 
samt höghusbränder i både Gävle och 
Sandviken, för att nämna några. Vi ska lära av 
de genomförda insatserna för att utveckla oss 
än mer. 

Under året har vi även förändrat vår operativa 
ledningsstruktur. Under maj driftsattes 
vakthavande räddningschef gemensamt inom 
Räddning i Samverkan, RiS. Samtidigt startade 
vi igång med funktionen regional insatsledare. 
Under hösten togs nästa steg i utvecklingen. 
Våra lokala insatsledare gick från beredskap till 
jour på arbetsstället och inre befäl flyttades till 
Falun. Flytten av inre befäl till Falun var ett steg 
till att gemensamt inom RiS övergå till 
vakthavande befäl och larmbefäl.  

Utvecklingen av RiS kommer fortsätta under 
2022. Jag ser fram emot utvecklingen och tror 
på att samarbetet kommer utveckla dels vår 
operativa ledning men kanske även få positiva 
följdeffekter på andra områden inom vår 
verksamhet. 

Samhällsskyddsenheten har många gånger fått 
ställa om till nya förutsättningar utifrån 
pandemiläget. Under hösten kunde vi återigen 
starta upp med tillsynsverksamheten och extern 
utbildning i större skala. Med tillsyner och 
utbildning kan vi förhoppningsvis minska risken 
för bränder och konsekvenser vid bränder. Jag 
ser fram emot utvecklingen av extern utbildning 
och hoppas att vi under 2022 kan visa på att 
bostadsbränderna inom vårt förbund minskar. 

Året slutade tyvärr med en oerhört tragisk 
bostadsbrand i julhelgen. En brand som inte 
bara berört många av oss utan även personer 
runt om i världen. Vi visar efter en händelse 
som denna hur väl vi tar hand om varandra i 
svåra stunder. Det är något vi ska vi vara stolta 
över. 

Vi har under året visat på stor kapacitet ställa 
om, för varandra och för andra. Det gör mig 
ödmjuk och imponerad. Utan den viljan vi har 
tillsammans hade det inte varit möjligt. Jag 
hoppas att vi kan hålla i den viljan även under 
2022. 

Emma Axelsson 
Tillförordnad räddningschef 

RÄDDNINGSCHEFEN HAR ORDET 
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Covid-19 
Sedan pandemins början har Gästrike 
Räddningstjänst arbetat i stab och kontinuerligt 
bevakat läget med smittspridningen. Förbundet 
har följt aktuella rekommendationer och den 
operativa förmågan har inte påverkats av 
pandemin. 
 
Under 2021 har medarbetare som haft 
möjlighet att arbeta hemifrån gjort det enligt 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
Under hösten minskade smittspridningen och i 
oktober kunde därför medarbetare som arbetat 
hemifrån återgå till arbetsplatsen. I samband 
med detta togs även beslut om att avsluta 
stabsarbetet och fortsatt bevaka pandemins 
utveckling inom den ordinarie organisationen. 
 
Under pandemin har förbundets utåtriktade 
verksamhet varit pausad. Av naturliga skäl har 
förebyggande aktiviteter som tillsyner och 
utbildningar inte genomförts enligt 
verksamhetsplanen. Under hösten, när 
smittspridningen hade ett bättre läge, kunde 
delar av verksamheten återgå till att arbeta 
enligt den ordinarie planeringen. 
 
I december kom besked om nya restriktioner 
från Regeringen vilket medförde att förbundet 
återaktiverade stabsorganisationen i syfte att 
snabbt kunna agera och anpassa interna rutiner 
utifrån nya rekommendationer. 
 

Heltidsstation i Rörberg 
Under tertial 1 arbetade förbundet med att 
utöka verksamheten i Rörberg. Detta innebar 
att förbundet utökade beredskapen dygnet runt 
alla dagar på året med ett befäl och fyra 
brandmän i Rörberg. 
 
Inför detta har Gästrike Räddningstjänst fört 
dialoger med medlemskommunerna om 
utökade ekonomiska medel för att kunna 
utveckla verksamheten. De medel förbundet 
fick 2021 räckte inte till hela utökningen, därför 
behövde förändringar genomföras vid 
stationerna i Gävle och Sandviken. Vid 
stationen i Gävle förändrades beredskapen från 
ett befäl och sex brandmän till ett befäl och fem 
brandmän. Vid stationen i Sandviken 
förändrades beredskapen från ett befäl och fem 

brandmän till ett befäl och fyra brandmän. Det 
bedömdes vara den bästa lösningen för att få 
till så bra operativ täckning som möjligt, utifrån 
förbundets ekonomiska förutsättningar. 
Gästrike Räddningstjänst kommer arbeta med 
att återställa beredskapen i både Sandviken 
och Gävle på sikt. 
 
För att säkerställa en god arbetsmiljö i Rörberg 
har lokalerna tillfälligt anpassats efter en 
verksamhet dygnet runt. En ombyggnation har 
därför genomförts i den tidigare flygplatsens 
lokaler för att verksamheten ska kunna bedrivas 
i Rörberg under en kortare period framöver. 
 

Räddning i Samverkan 
Under året har förbundet fortsatt att utveckla 
arbetet med Räddning i Samverkan. Under 
våren arbetade förbundet med att ta fram ett 
lokalt avtal för vakthavande befäl och larmbefäl 
samt att förbereda driftsättning av vakthavande 
räddningschef. Inför driftsättning har flera 
arbetsgrupper arbetat med bland annat att 
säkra tekniska förutsättningar inom 
ledningssystemet samt framtagande av 
gemensamma styrdokument. 
 
I juni rekryterades en driftansvarig för den 
operativa ledningen. Under augusti tillsattes 
även ledningsfunktionerna lokal insatsledare, 
regional insatsledare, vakthavande befäl och 
larmbefäl. I oktober flyttades förbundets inre 
befäl, blivande vakthavande befäl och larmbefäl, 
till SOS-centralen i Falun, för att sitta 
tillsammans med vakthavande befäl från Dala 
Mitt. 
 

Tillfälliga organisationsförändringar 
Under hösten uppstod en vakans hos 
Räddningstjänsten Dala Mitt i rollen som 
förbundsdirektör. Gästrike Räddningstjänsts 
räddningschef, Robert Strid, klev därför in som 
tillförordnad förbundsdirektör för 
Räddningstjänsten Dala Mitt under 
rekryteringsprocessen av ny förbundsdirektör. 
Rekryteringsprocessen förväntas pågå till 
sommaren 2022. Emma Axelsson är under 
denna tid tillförordnad räddningschef för 
Gästrike Räddningstjänst och chef för operativa 
stödet.  

ÅRET SOM GÅTT 
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Brand på avfallsanläggning 
Den fjärde augusti bröt en brand ut i stora 
platsbalar på Stena Recyclings 
avfallsanläggning i Gävle. Inledningsvis var 
målet att branden inte ska sprida sig till den 
intilliggande byggnaden, men branden tilltog 
snabbt och spred sig till byggnaden med kraftig 
rökutveckling. Insatsen ändrade därefter mål till 
att förhindra spridning till andra byggnader. 
Insatsen var mycket krävande på grund av den 
snabba brandspridningen och intensiteten på 
branden. En omfattande rökutveckling 
medförde att VMA, viktigt meddelande till 
allmänheten, skickades ut till delar av Gävle 
stad. 
 
Under insatsen hade Gästrike Räddningstjänst 
utmaningar med vattenförsörjning och hantering 
av släckvatten. De utmaningar som branden 
medförde gjorde att behov fanns av samverkan 
med flera olika aktörer, så som andra 
myndigheter och privata aktörer. 
 

Översvämningar 
Natten mellan 17–18 augusti kom stora 
regnmängder i flera av förbundets 
medlemskommuner. I Gävle kom över 160 mm 
regn på ett dygn. Detta medförde bland annat 
översvämmade vägar, höjda vattennivåer i de 
lokala vattendragen och många privatpersoner 
drabbades av vattenskador i sina hem. 
 
Inledningsvis arbetade Gästrike 
Räddningstjänst i stab. Ett stort antal ärenden 
inkom till förbundet som först prioriterade fara 
för liv och hälsa, hotad samhällsviktig 
verksamhet som bland annat elförsörjning, 
dricksvattenförsörjning, kommunikation samt 
fastigheter med stora hotade värden. Under 
perioden nyttjade Gästrike Räddningstjänst alla 
tillgängliga resurser för att hantera händelsen 
på olika sätt. Extrapersonal kallades även in för 
att kunna bibehålla den ordinarie beredskapen 
på stationerna. 
 

Bostadsbrand på Öster i Gävle 
Fredagen den första oktober larmades Gästrike 
Räddningstjänst om rökutveckling i ett 

flerfamiljshus på Öster i Gävle. När 
medarbetarna kom fram till platsen var 
rökutvecklingen på våning 9, som mestadels 
består av vindsförråd. Initialt utrymdes boende 
på de översta våningsplanen, men under natten 
mot lördagen evakuerades boende på samtliga 
våningsplan. Sammanlagt evakuerades 66 
hushåll. 
 
På grund av att byggnadskonstruktionen 
började ge vika mellan våning 9 och 10 avbröts 
rökdykningarna. Branden spred sig även till plan 
10. Efter det togs beslut om att låta våning 9 
och 10 brinna ner. Alla tillgängliga resurser i 
förbundet användes för att hantera händelsen. 
Resurser kallades även in från Tierp, Uppsala, 
Borlänge, Falun och Stockholm. Förbundet 
säkerställde även beredskapen för att klara av 
andra larm samtidigt. 
 
Under söndagen var branden under kontroll och 
insatsen övergick till eftersläckningsarbete och 
bevakning. 
 

Bostadsbrand i Sandviken 
Natten mellan julafton och juldagen larmades 
Gästrike Räddningstjänst om en allvarlig 
villabrand i Sandviken. Vid framkomst till 
platsen brann det kraftigt på nedre plan av 
villan. I villan bodde en familj och tragiskt nog 
överlevde ingen av de boende. 
 
På grund av den kraftiga branden och risken för 
medarbetarna avbröts de livräddande 
rökdykningarna. Fokus skiftade till att begränsa 
spridning till närliggande byggnader samt 
genomföra släckningsarbete för att underlätta 
kommande utredningsarbete för att lokalisera 
de avlidna. Närliggande byggnader skadades av 
den höga temperaturen från branden. Det 
beslutades att dessa byggnader därmed skulle 
evakueras. 
 
Händelsen påverkade många inblandade och 
flera avlastande samtal genomfördes med de 
egna medarbetarna men också med 
samverkande aktörers medarbetare.  

 STORA RÄDDNINGSINSATSER 
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STATISTIK ÖVER RÄDDNINGSINSATSER 
 
 

Insatser 2021 2020 2019 

Brand i byggnad 183 205 172 

Brand i fordon/fartyg 93 111 103 

Brand i avfall/återvinning 24 33 24 

Brand i skog eller mark 76 101 58 

Automatlarm utan brandtillbud 518 419 613 

Trafikolycka 353 308 355 

Hjärtstoppslarm 159 178 152 

Annat sjukvårdslarm 32 85 66 

Annan hjälp till ambulans 57 57 48 

Utsläpp av farligt ämne 61 51 66 

Drunkning 12 10 16 

Totalt 1568 1558 1673 
  
 

 

TOTALT ANTAL LARM 2021 

2022 
 

 
 
 

DÖDSOLYCKOR 
 
 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Brand i byggnad 5 3 0 0 0 

Trafikolycka 0 2 6 4 0 

Drunkning 0 1 2 1 2 

Totalt 5 6 8 5 2 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  
FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021 
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UTVÄRDERINGAR AV FÖRBUNDETS EKONOMISKA STÄLLNING 
 
 

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2018 2017 

Soliditet i % 20,2% 17,3 % 19,5 % 20,0 % 19,1 % 

Investeringar i % av avskrivningar* 140 % 138 % 132 % 123 % 128 % 

Årets resultat 4,9 -4,4 0,0 0,6 1,8 

Pensionskostnader inklusive löneskatt 12,3 11,3 19,4 0,3 12,2 

Medlemsbidrag 144 121 133,3 104,7 114,0 

Investeringar 14,6 12,0 9,1 8,9 12,9 

 

* Utfallet avser tioårsperioder 

 
 
 
 

NYCKELTAL 
 
 
Nyckeltal Måltal Utfall  

Genomförda tillsyner 120 61  

Intäkter för RVR/Sanering 500 000 kr 774 000 kr  

Avsiktsförklaringar 3 2  

Fordonsunderhåll 2 280 tkr 2 394 tkr  

Genomförda utbildningar (BUS) 8 10  

Intäkter extern utbildning 300 000 kr 156 000 kr  

Åtgärd och återkoppling i RIA 10 dagar 23 dagar  

Stationstimmar & Övningstimmar RiB 10 800 timmar 13 442 timmar  

Förbundsövergripande utredningar 12 13  

Gilla-markeringar på Facebook 5 500 5 121  

Uttagna sparade semesterdagar på individnivå 50 % 15 %  

Följare på Instagram 1 500 1 074  

 

   

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING 

 
Symbolförklaring  Uppfylls  Uppfylls delvis  Uppfylls ej 

 

84



 
 
 
 

15 
 

Gästrike Räddningstjänst är ett 
kommunalförbund som ansvarar för 
räddningstjänsten i fem kommuner; 
Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och 
Älvkarleby.  
 
Gästrike Räddningstjänst styrs av en 
politiskt tillsatt direktion, bestående av 
tolv ledamöter och tolv ersättare från de 
fem medlemskommunerna. Antalet 
politiker från varje kommun fördelas 
enligt kommunstorleken. Förbundets 
största kommuner, Gävle och 
Sandviken, har tre ordinarie ledamöter 
och tre ersättare vardera. Ockelbo, 
Hofors och Älvkarleby har två ordinarie 
ledamöter och två ersättare vardera. 
 
 
 

Medlemskommunernas uppdrag till 
förbundet redovisas i en 
förbundsordning. I den beskrivs 
räddningstjänstens ansvarsområden och 
kommunernas ansvarsområden enligt 
lagen om skydd mot olyckor, LSO. 
 
Inom medlemskommunerna ska Gästrike 
Räddningstjänst genomföra 
räddningsinsatser för att skydda och 
rädda människor, egendom och miljö. 
Gästrike Räddningstjänst ska enligt 
förbundsordningen arbeta för att minska 
sannolikheten för att bränder inträffar, 
samt minska konsekvenserna av de 
bränder och olyckor som inträffar. 

 
 
 
 
 
 
 

FÖRBUNDSDIREKTÖR 

VERKSAMHETSSTÖD 

OPERATIVT STÖD 

RÄDDNINGSCHEF 

AVDELNING RÄDDNING & SÄKERHET 

ENHET 
GÄVLE 

ENHET 
SANDVIKEN 

ENHET  
RÖRBERG 

ENHET  
RiB 

ENHET 
SAMHÄLLSSKYDD 

KOMMUNALFÖRBUNDET GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST 

 

DIREKTION 
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  ÅRETS RESULTAT  

  2021 2020  

  
4,9 mnkr -4,4 mnkr 

 

 
Siffror inom parentes avser motsvarande 
period föregående år. 
 
Gästrike Räddningstjänst har som 
målsättning att ha en ekonomi i balans. 
Förbundet har god ekonomisk hushållning 
utifrån ett finansiellt perspektiv och har 
byggt upp ett visst eget kapital. 
 
För räkenskapsåret 2021 redovisar 
förbundet ett resultat på 4,9 mnkr (-4,4 
mnkr), ett bättre resultat jämfört med 
föregående år med 9,3 mnkr. Under året har 
extra tillskott i form av ökat kommunbidrag 
skjutits till förbundet med en total summa 
om 16,9 mnkr. Detta för att i ingången till 
2022 nollställt ackumulerade negativa 
balanskravsresultat, vilket även inkluderar 
det underskott som skulle uppstått 2021 om 
inte tillskottet skett. Anledningen är den nya 
förbundsordning som börjar att gälla från och 
med den 1 januari 2022, där 
fördelningsnyckeln avseende kommunbidrag 
är förändrad jämfört med tidigare. Resultatet 
för räkenskapsåret 2021 innan det extra 
tillskottet är -12 mnkr. 
 
Kommunbidraget innan det extra tillskottet 
ökade med 6 mnkr jämfört med föregående 
år. Del av denna ökning är gjord för att 
finansiera den nya heltidsstationen i Rörberg 
som driftsattes under tertial 2. Ökningen är 
dock inte tillräcklig för att täcka den 
underfinansiering förbundet har att hantera, 
som avser den totala verksamheten. 
 
Utfallet innan det extra tillskott som skett är 
-12 mnkr vilket innebär en negativ avvikelse 
mot budget med 12 mnkr. När beslutet togs 
avseende budget 2021 gjordes en justering 
av pensionskostnaderna för att få en budget 
i balans, det vill säga ett nollresultat. Det 
motsvarar ett belopp för helåret på - 6,9 
mnkr, vilket är den största enskilda 

anledningen till differensen jämfört med 
budget. I driftredovisningen, se sida 36, syns 
denna post under Verksamhetsstöd, vilket 
förklarar den stora avvikelsen jämfört med 
budget. 
 
Under året har ett arbete med möjliga 
besparingsåtgärder utförts. Mot bakgrund av 
att bemanning måste finnas dygnet runt och 
under årets alla dagar var möjligheterna till 
större kostnadsbesparingar som gav effekt 
2021 begränsade. De stora insatserna som 
inträffat under året påverkar också förbundet 
med kostnader som inte är budgeterade för. 
Nettokostnaden för översvämningarna 
slutade på 0,6 mnkr vilket till största del 
består av övertidskostnader. Trots fyra 
större insatser under året är ingen av dem 
enskilt så stora att de över stiger den 
självrisk enligt 7 kap. 3 § lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor, vilket hade inneburit 
att drabbad kommun svarat för kostnader 
som överstigit detta belopp. 
 

Verksamhetens intäkter 
Förbundets externa intäkter består till 
största del av intäkter från avtal med 
kommuner och regioner. Utfallet för externa 
intäkter är trots ett år med pandemi och 
restriktioner enbart 0,3 mnkr lägre än budget 
och 0,5 mnkr högre än föregående år. 
 
Coronapandemin har haft en stor effekt på 
denna del av verksamheten under de två 
första tertialen. Med släppta restriktioner 
under delar av året kunde en del av det som 
tappats under årets start hämtas hem. 
Intäkterna avseende tillsyn, tillstånd och 
brandskyddsnära tjänster når inte upp till 
budgeterad nivå. Däremot har onödiga 
automatlarm genererat en högre intäkt än 
beräknat vilket balanserar upp. I och med de 
stora insatser som har varit under året har 
även intäkterna avseende 
restvärdesräddning ett högre utfall än 
budget. 
 
Det årliga statliga bidrag som Sveriges 
kommuner får för att upprätthålla en 
övergripande ledning av räddningstjänsten 
har fakturerats medlemskommunerna 

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING 
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separat (0,7 mnkr) och ingår inte i 
medlemsbidragen. 
 
Förbundet har förfallna kundfordringar på 
446 tkr per den siste december 2021. 
Förbundet gör bedömningen att dessa 
kommer att regleras under 2022 varvid ingen 
reservering görs i bokslutet. 
 

Verksamhetens kostnader 
En stor del av förbundets kostnader avser 
personalkostnader. Personalkostnader 
inklusive pensionskostnader utgör 69 % av 
förbundets totala kostnader. Övriga större 
kostnadsposter utgörs av lokalhyror samt 
avskrivningar, vilka motsvarar 14 % av 
förbundets kostnader. 
 

Personalkostnader 
Personalkostnader exklusive 
pensionskostnader uppgår till 90,9 mnkr. 
Budgeten för året är 85,8 mnkr, en ökning 
jämfört med budget på 5,1 mnkr. 
Övertidskostnaderna och behov av vikarier 
står enskild för 2,0 mnkr av differensen mot 
budget. Enbart övertidskostnaderna 
kopplade till översvämningarna står för en 
fjärdedel av de ökade övertidskostnaderna 
under året. Tillkommer gör sedan även 
kostnad för extra timmar hos RiB-personal 
samt högre kostnader för beredskap än 
budgeterat. 
 
Personalkostnaderna för 2020 uppgick till 
81,5 mnkr vilket innebär att årets utfall är 9,4 
mnkr högre än föregående år. Sedvanliga 
löneökningar är en delförklaring samt 
uppstarten av en ny heltidsstation i Rörberg. 
Under 2020 påverkades också 
personalkostnaderna positivt av den tillfälliga 
nedsättningen av arbetsgivaravgifter som då 
rådde. 
 

Pensionskostnader och 
pensionsförpliktelser 
Budgeterad pensionskostnad bygger alltid 
på KPA:s prognoser och utfallet för 2021 är 
12,3 mnkr vilket är en ökning jämfört med 
föregående år på 1,0 mnkr. 
 

Det har skett förändringar i riktlinjerna för 
beräkning av pensionsskuld (RIPS). Nytt 
livslängdsantagande har gjorts vilket innebär 
att förbundet har fått ökade 
pensionskostnader under året. Förändringen 
påverkar även ansvarsförbindelsen. De nya 
livslängdsantagandena påverkar 
förmånsbestämd pension och får mycket 
liten effekt på åtaganden som inte är 
livsvariga. Åtaganden som är livsvariga är till 
exempel den särskilda avtalspensionen för 
personal inom räddningstjänst (R-SAP). 
Förändringen innebär även en påverkan på 
pensionskostnaden kommande år. 
Förändringen innebar en uppräkning av 
pensionsskulden med 1,8 mnkr inklusive 
löneskatt. 
 
Förbundet ansvarar för intjänade pensioner 
från och med 1994, förbundsmedlemmarna 
dessförinnan. Förbundet har en 
pensionsförpliktelse som uppkom före 1998. 
Denna pensionsförpliktelse har inte 
upptagits bland skulder och avsättningar, 
utan redovisas som en ansvarsförbindelse. 
Pensionsskulden redovisas som en 
avsättning i balansräkningen. 
 
Totala pensionsförpliktelserna uppgår till 
107,3 mnkr, fördelning se not 6. Förbundet 
har inte några pensionsmedel. 
 
Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL 
gäller från och med 2006-01-01 respektive 
2014- 01-01. Avtalen innebär, att brandmän 
inom räddningstjänsten, som uppfyller kravet 
på 30 års anställning med minst 25 år i 
utryckning, har rätt att avgå med särskild 
avtalspension vid 58 års ålder. Detta 
pensionsavtal kallas SAP-R. 
 
Gästrike Räddningstjänst har inga 
pensionsförpliktelser till förtroendevalda. 
 

Driftkostnader 
Driftskostnaderna uppgår till -25,3 mnkr 
vilket är 0,9 mnkr högre än budget och en 
ökning med 2,3 mnkr jämfört med 2020. 
Etableringen av en heltidsstation i Rörberg 
genererar en högre budgetpost för året. 
Entreprenörskostnader som eventuellt kan 
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uppkomma vid större händelser är inte höjd 
taget för i budgetarbetet. 
 
Under året har tre större händelser inträffat. 
Detta har inneburit att hjälp har behövts ta in 
från angränsande räddningstjänster samt 
hyra av bland annat ett höjdfordon. Totalt har 
det genererat kostnader på ca 0,4 mnkr 
varav höjdfordonet genererade en kostnad 
på 0,2 mnkr. 
 
Ett stort arbete genomfördes under året där 
förbundets alla kostnader är analyserade för 
att se möjliga besparingsåtgärder som kunde 
genomföras som gav effekt redan under 
2021. Då det är en personalintensiv 
verksamhet är effekten av de åtgärder som 
kunde genomföras med snabb effekt 
begränsade. 
 

Lokalkostnader 
Lokalkostnaderna uppgår till -10,6 mnkr 
vilket är 0,2 mnkr högre än budget samt en 
ökning med 1,0 mnkr jämfört med 
föregående år. Det beror på tillkommande 
lokalbehov i och med etableringen av 
heltidsstation i Rörberg under 2021. 
 

Finansiella intäkter 
De finansiella intäkterna består av ränta på 
kundfordringar. Utfallet på 2,0 tkr är i nivå 
med föregående år. 
 

Finansiella kostnader 
Förbundets likvida medel är placerade på ett 
koncernvalutakonto hos Gävle kommun för 
närvarande utan avkastning. Kostnaden för 

ränteuppräkning av förbundets pensioner 
redovisas som en finansiell kostnad och 
uppgår till -1,1 mnkr för 2021, vilket är i nivå 
med budget och en minskning med 0,6 mnkr 
jämfört med föregående år. 
 

Investeringar och avskrivningar 
Förbundets investeringsbudget för 2021 är 
14,5 mnkr. Förbundet har investerat för 
sammanlagt 14,6 mnkr. På grund av 
pandemin har det under året varit längre 
leveranstider än brukligt. I arbetet kring 
besparingar beslutades det att delar av 
investeringarna som var planerade för 
2022 kommer att skjutas på framtiden. 
 
Investeringarna består bland annat av ett 
släckfordon och två tankfordon. 
Avskrivningarna uppgår till 10,4 mnkr vilket 
är 0,2 mnkr lägre än budget. Detta beror på 
längre leveranstider än vads om var beräknat 
med. 
 
Anläggningstillgångarna i Gästrike 
Räddningstjänst består främst av fordon. 
 
För ytterligare information om förbundets 
investeringsverksamhet, se avsnittet 
Investeringsredovisning på sida 37. 

 
Försäkringsskyddet 
Företagsförsäkringen är placerad i Svenska 
Kommun Försäkrings AB och fordonen är 
försäkrade av Protector Försäkring Sverige 
(filial av Protector Försäkring ASA Norge). 
Försäkringsskyddet är tillfredsställande. 
  

 

KÄNSLIGHETSANALYS 
 
 

En förändring med 1 % påverkar resultatet med  

Huvudintäkten, kommunbidrag 1,3 mnkr 

Räntekostnader 0,01 mnkr 

Största kostnadsposten, personalkostnader 0,9 mnkr 
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KOMMUNBIDRAG 
 

Kommunbidraget erhålls från medlemskommunerna enligt förbundsordningen. 
 

ÄGARANDELAR 
Anges i procent 

 
Kommun Ägarandel 

Gävle 54,41 

Sandviken 26,76 

Hofors 6,80 

Ockelbo 3,82 

Älvkarleby 8,21 

Totalt 100,00 
 
 

KOMMUNBIDRAG 2021 
Belopp i tkr 

 

Kommun Kommunbidrag 
2021 

Tillskott 
kommunbidrag 

Totalt 
kommunbidrag 

Gävle 69 482 9 206 78 688 
Sandviken 33 813 4 528 38 341 
Hofors 8 586 1 150 9 736 
Ockelbo 4 861 646 5 507 
Älvkarleby 10 292 1 389 11 681 
Totalt 127 034 16 919 143 953 

 
 

KOMMUNBIDRAG 2020 
Belopp i tkr 

 
Kommun Kommunbidrag 

Gävle 65 822 

Sandviken 32 373 

Hofors 8 226 

Ockelbo 4 621 

Älvkarleby 9 932 

Totalt 120 974 

89



 
 
 

 
20 

 

Ny förbundsordning 
Gästrike Räddningstjänsts uppdrag regleras 
av medlemskommunerna via 
förbundsordningen. I förbundsordningen 
beskrivs ändamålet med verksamheten och 
vilka uppgifter som medlemskommunerna 
ålagt förbundet enligt särskild lagstiftning. 
Fördelningen är från och med 2022 baserad 
på invånarantal. Medlemsbidragen har 
under 2021 fördelats i enlighet med den för 
året gällande förbundsordningen (se 
fördelning på sid. 19).  
 
Under 2020 och 2021 har 
medlemskommunerna genomfört en 
översyn av förbundsordningen och tagit 
fram en ny version som gäller från och med 
1 januari 2022. I den nya versionen har 
kostnadsfördelningen mellan 
medlemskommunerna reviderats. 
 

Minskade intäkter  
på grund av pandemin 
På grund av pandemin har Gästrike 
Räddningstjänst behövt pausa och ställa om 
delar av verksamheten gällande utbildningar 
och tillsyner under 2021. Detta har medfört 
att förbundet haft mindre intäkter än 
förväntat under året. 
 

Större händelser som påverkar 
förbundets ekonomi 
Under 2021 har det inträffat flera större 
händelser i förbundet som påverkat 
ekonomin. För att hantera en större 
räddningsinsats krävs mycket resurser, 
både medarbetare och material, med ökade 
kostnader som följd.  
 

Uppdaterat handlingsprogram 
Under året beslutade Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap om 
föreskrifter för kommunala 
handlingsprogram. Syftet med föreskriften 
är att likrikta de kommunala 
handlingsprogrammen i dels struktur och 
innehåll för möjlighet till jämförelse mellan 
olika räddningstjänstorganisationer. Nya 
handlingsprogram utifrån föreskriften skulle 
vara beslutade senast 1 januari 2022. 
Gästrike Räddningstjänst arbetade med 
revidering för att uppfylla föreskrifterna och 
beslutade i november om nytt 
handlingsprogram enligt lag om skydd mot 
olyckor. Vår bedömning är att det 
uppdaterade handlingsprogrammet inte 
kommer att påverka förbundet ekonomiskt 
och har så inte heller gjort 2021. 
 

 

  

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 
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Syfte och uppdrag 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, 3 
kap. 1 § ska en kommun för att skydda 
människors liv och hälsa samt egendom och 
miljö se till att åtgärder vidtas för att 
förebygga bränder och skador till följd av 
bränder samt, utan att andras ansvar 
inskränks, verka för att åstadkomma skydd 
mot andra olyckor än bränder. 
 
Enligt LSO har kommunerna även följande 
skyldigheter: 
• Genom rådgivning, information och på 

annat sätt underlätta för den enskilde 
att fullgöra sina skyldigheter enligt 
lagen om skydd mot olyckor. 

• Utöva tillsyn över enskildas efterlevnad 
av lagen om skydd mot olyckor. 

• Ansvara för att sotning och 
brandskyddskontroll sker av fasta 
förbränningsanläggningar. 

• Ansvara för räddningstjänstinsatser 
inom kommunen med undantag för de 
olyckstyper som faller under statliga 
myndigheters ansvar. 

• Efter avslutad räddningsinsats, om 
möjligt, informera den skadedrabbade 
om behovet av vidare åtgärder. 

• I skälig omfattning utreda olyckan efter 
avslutad räddningstjänstinsats. 

 
Förutom räddningstjänst ska kommunerna 
bedriva förebyggande verksamhet och 
genomföra efterföljande åtgärder efter 
räddningsinsats. Kommunernas uppgift är 
då att utreda orsakerna till olyckan, 
olycksförloppet och hur insatsen 
genomförts. 
 
Förbundets medlemskommuner har enligt 
förbundsordningen gett Gästrike 
Räddningstjänst i uppdrag att ansvara för 
räddningstjänst samt förebyggande åtgärder 
mot brand enligt LSO. 
 

Enligt LSO ska kommunerna även anta ett 
Handlingsprogram för varje mandatperiod. 
Handlingsprogrammet ska redovisa målen 
för kommunens olycksförebyggande 
verksamhet och räddningstjänstverksamhet, 
de risker för olyckor som finns i kommunen, 
hur den förebyggande verksamheten är 
ordnad och vilken förmåga kommunen har 
att genomföra räddningsinsatser. 
 
Gästrike Räddningstjänsts 
handlingsprogram beskriver både den 
förebyggande och den operativa 
verksamheten i hela förbundet. 
 
Utöver kraven enligt LSO har Gästrike 
Räddningstjänst enligt förbundsordningen 
även uppdrag inom andra lagstiftningar, så 
som Lagen om brandfarliga och explosiva 
varor samt Lag om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor, även benämnd 
Seveso. Förbundet har dessutom i uppdrag 
att stödja andra myndigheter som 
remissinstans. 
 

Övergripande mål 
De övergripande målen i 
handlingsprogrammet kallas säkerhetsmål. 
Dessa har tagits fram genom att analysera 
riskerna inom förbundets område. 
 
Säkerhetsmålen är gemensamma för  
medlemskommunernas och 
räddningstjänstens arbete för skydd mot 
olyckor: 
 
• Antalet döda och svårt skadade vid 

bränder ska minska  
• Allmänhetens medvetenhet om 

brandrisker och agerande vid brand ska 
öka.  

• Konsekvenserna vid olyckor som kan 
medföra påverkan på liv, miljö och 
hälsa ska minska.  

 
 
  

STYRNING OCH UPPFÖLJNING 
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Inriktningsmål 
Utifrån handlingsprogrammet 2020 - 2023 
har Gästrike Räddningstjänst tre 
inriktningsmål som är: effektiv organisation, 
hållbar organisation och attraktiv 
arbetsgivare. Inriktningsmålen anger 
inriktningen för verksamhetens utveckling. 
Dessa mål liknar i sin utformning en vision. 
Inriktningsmålen blir därför en kompass för 
verksamhetens fokus kommande år. 
 
Effektiv organisation 
Gästrike Räddningstjänst ska arbeta 
effektivt i alla skeden, med medborgarnas 
trygghet och säkerhet i fokus. 
Medarbetarna ska ha rätt kompetens och 
förutsättningar för att utföra förbundets 
uppdrag med god kvalitet. Förbundet ska i 
samverkan med medlemskommunerna och 
andra myndigheter arbeta för att förebygga 
olyckor och skapa förtroende för 
räddningstjänstens hela 
verksamhetsområde. 
 
Hållbar organisation 
Gästrike Räddningstjänst ska vara en 
hållbar organisation utifrån det ekologiska, 
ekonomiska och sociala perspektivet. Detta 
innebär att förbundet ska bedriva utveckling 
av hållbara arbetssätt för att minska negativ 
klimatpåverkan, åstadkomma en sund 
ekonomi och skapa en god arbetsmiljö. 
 
Attraktiv arbetsgivare 
Gästrike Räddningstjänst ska vara en 
attraktiv arbetsgivare. Förbundet ska aktivt 
arbeta med jämställdhet, mångfald och 
kompetensutveckling. Gästrike 
Räddningstjänst ska vara en inkluderande 
räddningstjänst för alla, såväl medarbetare 
som medborgare. Genom en arbetsmiljö 
som tar till vara på människors olikheter 
utvecklas verksamheten för att bättre möta 
omvärlden. 
 

Verksamhetsmål 
Inriktningsmålen har brutits ned till 
verksamhetsmål som formulerats enligt 
SMART-modellen. För att ett mål ska 
efterleva SMART-kriterierna ska det vara 
Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt 
och Tidsatt. Genom att använda SMART-
modellen säkerställer förbundet att målen 
bidrar till verksamhetens utveckling och att 
resultatet kan följas upp. 
 
Verksamhetsmålen är: 
• Minska antalet bostadsbränder  

jämfört med föregående år 
• Myndighetsutövning inom brandskydd  

ska få högt betyg 
• Efterleva lagstadgade krav  

inom utbildningar och övningar internt 
• Medborgarna i våra medlemskommuner 

ska ge räddningstjänsten högt betyg 
• Diplomera heltidsstationer  

med Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg 
• Efterlevnad av finansiella målen 
• Minska antalet brand i fordon  

jämfört med föregående år 
• Medarbetarna ska vilja rekommendera 

Gästrike Räddningstjänst som 
arbetsgivare 

• God organisatorisk och social 
arbetsmiljö 

• Chefer ska vara bra ledare  
enligt ledarskapsindex 

• Ökad jämställdhet inom den operativa 
verksamheten 

 
För att nå verksamhetsmålen har varje 
avdelning och enhet tagit fram aktiviteter 
som ska genomföras under året. Målet med 
arbetet är att ha en röd tråd från 
handlingsprogrammet via inriktningsmål, 
vidare till verksamhetsplanen med målen 
enligt SMART-modellen och till sist 
utförandet genom aktiviteter i hela 
förbundet. På så sätt bidrar medarbetarna 
gemensamt till förbundets mål. 
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FINANSIELLA MÅL 
 

 
Förbundet har uppnått alla tre finansiella mål under 2021. 
 
Ägarkommunerna har under året beslutat att skjuta till extra kommunbidrag utöver de medel 
som beslutades i budgetprocessen för 2021. Totalt uppgår denna summa till 16,9 mnkr. Det 
är på grund av detta extra tillskott som både resultat- och soliditetsmål uppnås för året. 
Investeringsmålet i % sett över en tioårsperiod är 140 %, det vill säga målet är uppnått. 
 
Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den visar hur stor del av 
tillgångarna som är självfinansierade med eget kapital. Soliditetsutvecklingen är beroende av 
två faktorer, dels hur det egna kapitalet förändras dels hur tillgångarna förändras. Det egna 
kapitalet uppgår 2021-12-31, till 25,7 mnkr och soliditeten är 20,2 %. 

 
 
 
 
 

BALANSKRAVSRESULTAT 
Belopp i mnkr 

 
Balanskravsutredning 2021 2020 2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen 4,9 -4,4 0,0 
Reducering av samtliga realisationsvinster  -0,2 -0,3 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4,9 -4,6 -0,3 
Årets balanskravsresultat 4,9 -4,6 -0,3 

    
Ackumulerade negativa resultat 2021 2020 2019 

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat -4,9 -0,3  
- varav från 2019 -0,3 -0,3  
- varav från 2020 -4,6   
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen 4,9 -4,6 -0,3 
UB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0,0 -4,9 -0,3 
- varav från år 2019, återställs senast 2022  -0,3  
- varav från år 2020, återställs senast 2023  -4,6  

 
För 2021 uppfylls balanskravet och tidigare ackumulerade ej återställda negativa resultat är 
återställda under året genom extra tillskott av kommunbidrag. 

 
Mål 

Utfall  
2021-12-31 

Utfall  
2020-12-31 

Soliditet i % 20 % 20,2 % 17,3 % 

Investeringar i % av avskrivningar 
Mål och utfall omfattar en tioårsperiod 100 % 140 % 138 % 

Periodens resultat (i mnkr)  
ska vara större eller lika med noll kr 

0 mnkr 4,9 mnkr -4,4 mnkr 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING 
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Effektiv organisation 

 Verksamhetsmål Utfall Måltal 

 Minska antalet bostadsbränder 117 ≤ 100 stycken 

 Myndighetsutövning inom brandskydd ska få högt betyg 77 NKI ≥ 80 

 
Efterleva lagstadgade krav inom utbildningar och övningar 
internt 

100 % 100 % 

 
Medborgarna i våra medlemskommuner ska ge 
räddningstjänsten högt betyg 0 

Räddningstjänsten 
index ≥ 76 

 
Symbolförklaring  Uppfylls      Uppfylls delvis      Uppfylls ej     – Utfall saknas 

 
 

Minska antalet bostadsbränder 
Gästrike Räddningstjänst ska arbeta för att 
allmänhetens medvetenhet om brandrisker 
och agerande vid brand ska öka. Genom 
ökad kunskap minskar risken för 
bostadsbränder. 
 
Under 2020 förekom det 147 
bostadsbränder inom Gästrike 
Räddningstjänsts förbund. Det stora antalet 
kan ha varit en effekt av pandemin och att 
allt fler spenderade mer tid i hemmet. Under 
2021 var målsättningen att minska antalet 
bostadsbränder jämfört med föregående år 
och det har även skett, däremot har 
minskningen inte varit lika stor som måltalet 
för året. Totalt har det förekommit 117 
bostadsbränder inom förbundet och 
måltalet var att minska antalet till under 100 
stycken. 
 
Aktiviteter för att nå målet 
Under 2021 har Gästrike Räddningstjänst 
fortsatt öka antalet samarbeten med 
medlemskommunerna. Under året har en 
avsiktsförklaring tecknats med Ockelbo 
kommuns socialförvaltning där 
medarbetarna ska genomgå en 
grundläggande brandutbildning. Förbundet 
samarbetar även med Sandviken hus där 
bovärdarna har utbildats.  

 
Dialog förs med Gavlegårdarna kring ett 
liknande koncept. 
 
Under året har Gästrike Räddningstjänst 
arbetat med att ta fram behovsanpassade 
informationsfilmer. Vanligtvis genomför 
förbundet skolutbildningar för årskurs 5. På 
grund av pandemin har det inte varit möjligt 
att besöka skolklasser fysiskt. Under våren 
togs därför en digital skolutbildning fram där 
medarbetare även informerade om och 
visade användning av brandvarnare, 
brandsläckare och brandfilt. Eftersom 
spisbränder är en av de vanligaste 
orsakerna till brand i bostad deltog 
förbundet även på event utomhus i Gävle 
kommun under sommaren för att informera 
om spisbränder och hur dessa släcks på ett 
säkert sätt. 
 

Myndighetsutövning inom 
brandskydd ska få högt betyg 
Företagarnas upplevelse av förbundets 
myndighetsutövning är viktig. Gästrike 
Räddningstjänst fick mycket högt betyg för 
2019 och vill därför upprätthålla fortsatt god 
kvalitet och service. Målet följs upp genom 
Sveriges Kommuner och Regioners NKI-
mätning. 
 

VERKSAMHETSMÅL 
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Aktiviteter för att nå målet 
Gästrike Räddningstjänst har under 2021 
lanserat ett nytt webbformulär för 
ansökning av egensotning. I samband med 
lanseringen förbättrades även sökvägarna 
på webbplatsen där det har blivit enklare att 
hitta tillståndsansökningarna från startsidan. 
Webbformuläret är en del av arbetet med 
att byta ut alla blanketter på webbplatsen 
och skapa tillgängliga ansökningsprocesser. 
Under året har även webbformulär tagits 
fram för övriga blanketter som kommer att 
lanseras under 2022. 
 

Efterleva lagstadgade krav inom 
utbildningar och övningar internt 
Konsekvenserna vid olyckor som kan 
medföra påverkan på liv, miljö och hälsa ska 
minska. En del i det är att säkerställa att 
medarbetare har rätt förutsättningar att 
genomföra uppdragen med god kvalitet. 
Därför ska förbundet ha 100 % efterlevnad 
av lagstadgade krav inom utbildningar och 
övningar internt. 
 
Förbundets medarbetare har genomfört 
utbildningar och övningar enligt den 
planering som tagits fram för året. 
 
Aktiviteter för att nå målet 
Under 2021 har Gästrike Räddningstjänst 
genomfört AFS-övningar enligt den 
planering som tagits fram. Uppföljning har 
sedan skett på individnivå. Ett nytt 
funktionsområde för övningsplanering har 
driftsatts som syftar till att säkerställa god 
planering av förbundets interna övningar. 
Funktionsområdet har haft god effekt i 
verksamheten men kommer fortsatt att 
utvecklas under 2022. 

Medborgarna i våra 
medlemskommuner ska ge 
räddningstjänsten högt betyg 
Medborgarnas åsikter om Gästrike 
Räddningstjänst är viktiga. Gästrike 
Räddningstjänst ska verka för att öka 
medborgarnas förtroende för förbundet 
före, under och efter räddningsinsats. Målet 
följs upp genom SCB:s medborgarenkät. 
Måltalet följs upp genom ett medelvärde av 
räddningstjänsten index för de 
medlemskommuner som valt att genomföra 
en medborgarundersökning. 
 
2021 har utformningen av frågorna 
förändrats vilket medför att 
räddningstjänstens index har tagits bort, 
därför kan ingen måluppföljning 
genomföras. Årets undersökning visar 
däremot att 96,6% av medborgarna i Gävle 
kommun är positiva till räddningstjänsten. 
 
Aktiviteter för att nå målet 
Under året har förbundet genomfört flera 
aktiviteter för att bidra positivt till 
medborgarnas upplevelse och förtroende 
för Gästrike Räddningstjänst. I och med 
pandemin har förbundet inte kunnat 
genomföra Öppet hus på brandstationerna. 
Det är vanligtvis ett årligen återkommande 
event som uppskattas av medborgarna i 
medlemskommunerna. Därför genomförde 
förbundet ett digitalt öppet hus i form av en 
inspelad video som delades i sociala medier 
och på förbundets webbplats. I videon har 
medarbetarna själva fått filma och berätta 
om sitt arbete, visa brandstationerna, 
brandbilarna och utrustningen. Det var ett 
gott samarbete med flera grupper i Gävle, 
Sandviken och Rörberg som fick god 
respons i sociala medier. 
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Hållbar organisation 

 Verksamhetsmål Utfall Måltal 

 Diplomera heltidsstationer med  
Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg 0 2 stycken 

 Minska antalet brand i fordon 93 ≤ 90 stycken 

 Efterlevnad av finansiella målen 100 % 100 % 

 
Symbolförklaring  Uppfylls  Uppfylls delvis  Uppfylls ej 

 

 

Diplomera heltidsstationer med  
Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg 
Gästrike Räddningstjänst ska främja 
cykeltrafiken genom att uppmuntra 
medarbetarna till att välja cykeln framför 
bilen när det är möjligt. För att säkerställa 
goda förutsättningar för att kunna välja 
cykeln ska heltidsstationerna Gävle och 
Sandviken diplomeras till cykelvänliga 
arbetsplatser via Region Gävleborg. 
 
Under 2021 har Gästrike Räddningstjänst 
arbetat för att bli en cykelvänlig arbetsplats. 
För att kunna genomföra en diplomering av 
brandstationerna i Gävle och Sandviken har 
flera anpassningar behövt genomföras 
enligt krav från Region Gävleborg.  
 
Arbetsplatserna har nu skapat 
förutsättningar för att genomföra 
diplomeringen, dock kommer diplomeringen 
att ske under tertial 1 2022 vilket medför att 
målet delvis uppfylls för året. 
 
Aktiviteter för att nå målet 
Under året har förbundet säkerställt att det 
finns möjlighet att parkera cyklar på 
arbetsplatserna i Gävle och Sandviken.  
 

 
 
På arbetsplatserna finns nu även 
tjänstecyklar samt tillgång till cykelpump 
och cykelhjälm. På respektive arbetsplats 
har även cykelansvariga utsetts som ska 
säkerställa att tjänstecyklarna är i gott 
skick. 
 
Under våren erbjöds samtliga 
tillsvidareanställda medarbetare möjligheten 
att hyra förmånscyklar. 
 

Minska antalet brand i fordon 
Anlagda bilbränder är en bidragande faktor 
till upplevd otrygghet. I samverkan med 
medlemskommunerna kan Gästrike 
Räddningstjänst bidra till social hållbarhet, 
genom ökad kunskap och närvaro av 
kommunala resurser. 
 
Under 2020 hade Gästrike Räddningstjänst 
111 fordonsbränder. Utfallet för 2021 är 
därmed en minskning från föregående år, 
även om det blev något högre än måltalet 
för året. 
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Aktiviteter för att nå målet 
Under 2021 har ett samarbete med väktare 
i Gävle och Sandviken driftsatts. Gästrike 
Räddningstjänst har utbildat väktarna i 
agerande vid brand för att möjliggöra en 
snabb släckinsats i tidigt skede. 
 
Representanter från förbundet har även 
deltagit på trygghetsvandringar i Sandviken. 
 

Efterlevnad av finansiella målen 
Förbundet har tre finansiella mål. Dessa mål 
innefattar soliditet 20%, investeringar i 
avskrivningar 100% samt att resultatet ska 
vara större eller lika med noll. Samtliga 
finansiella mål ska efterlevas till 100%. 
Förbundet har uppnått alla tre finansiella mål 
under 2021. Se utfall för respektive mål 
under rubriken Finansiella mål på sida 23. 
 

Aktiviteter för att nå målet 
Under 2021 har förbundet genomfört ett 
flertal aktiviteter för att bidra till minskade 
kostnader. Förbundet har tagit fram en 
handlingsplan för hållbar ekonomi genom en 
analys över förbundets ekonomi och vilka 
åtgärder som kan tas för att minska 
kostnaderna. Under året har förbundet även 
arbetat med internbudget och översyn av 
nyckeltal. Arbetet med en hållbar ekonomi 
kommer fortsätta även under 2022. 
 
Under året har förbundet utbildat 
utryckningsförare för att minska risken för 
fordonsskador. Förbundets fordonsgrupp 
har ansvarat för utbildningen och under året 
har tio medarbetare utbildats. Utbildningen 
kommer att genomföras årligen framöver. 
 
  

 

97



 
 
 

 
28 

 

Attraktiv arbetsgivare 

 Verksamhetsmål Utfall Måltal 

 Medarbetarna ska vilja rekommendera Gästrike 
Räddningstjänst som arbetsgivare 

14 eNPS ≥ +20 

 Ökad jämställdhet inom den operativa verksamheten 1,04 % ≥ 2 % 

 God organisatorisk och social arbetsmiljö 83 OSA ≥ 85 

 Chefer ska vara bra ledare enligt ledarskapsindex 88 LSI ≥ 70 

 
Symbolförklaring  Uppfylls  Uppfylls delvis  Uppfylls ej 

 
 
 
Medarbetarna ska vilja rekommendera 
Gästrike Räddningstjänst  
som arbetsgivare 
Förbundet ska arbeta för att bli en attraktiv 
arbetsgivare. Målet följs upp genom 
medarbetarenkäten där eNPS-värdet 
redovisas. eNPS står för Employee Net 
Promoter Score och är ett mått för att mäta 
hur villiga medarbetare är att 
rekommendera sin arbetsplats för vänner 
och bekanta. Värdet räknas ut genom att ta 
andelen (%) ambassadörer minus andelen 
(%) kritiker. 
 
Medarbetarenkäten visar ett gott resultat, 
där andelen ambassadörer överstiger 
andelen kritiker. Dock når förbundet inte 
upp till det önskade måltalet för året. 
 
Aktiviteter för att nå målet 
Under året har aktiviteter genomförts för att 
inkludera RiB-organisationen mer i 
förbundet. En av aktiviteterna var att skicka 
ut digitala nyhetsbrev varje månad till 
medarbetare inom RiB. I nyhetsbrevet 
summeras månadens information som 
publicerats på intranätet för 
heltidsorganisationen.  

 
På så sätt kan medarbetare inom RiB ta del 
av förbundets interna information och känna 
delaktighet i det som händer inom 
förbundet. Nyhetsbrevet har fått mycket 
positiv respons och kommer att fortsätta på 
samma sätt under 2022. 
 

Ökad jämställdhet inom den 
operativa verksamheten 
För att bli en räddningstjänst för alla 
behöver förbundet öka jämställdheten 
mellan könen, främst inom den operativa 
verksamheten. Målet omfattar medarbetare 
som arbetar heltid, som RiB-anställd och 
vikarier. 
 
Under året har Gästrike Räddningstjänst 
utökat med en till heltidsstation, vilket 
medfört ökat antal operativa medarbetare, 
såväl kvinnor som män. Förbundet har ökat 
antalet kvinnor inom den operativa 
verksamheten, men den procentuella 
ökningen av kvinnor påverkas dock av att 
det under året även anställts fler män. 
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Aktiviteter för att nå målet 
Gästrike Räddningstjänst har 
kommunikationsambassadörer i 
verksamheten som hjälper till att 
kommunicera i förbundets sociala kanaler. 
Kommunikationsambassadörerna delar med 
sig av innehåll ur vardagen och kan på så 
sätt även berätta om olika arbetsuppgifter 
som ingår i förbundets uppdrag. 
 
"Vi är en räddningstjänst för alla" är det 
budskap som förbundet arbetar med för att 
bidra till inkludering och mångfald. 
Budskapet riktar sig både till medborgarna i 
förbundets medlemskommuner, men även 
till medarbetare och potentiella framtida 
medarbetare. I augusti 2021 tog förbundet 
fram en pridefilm för att fira Gävle Pride 
digitalt. Syftet med filmen var att visa att 
Gästrike Räddningstjänst står upp för allas 
lika värde. Filmen blev mycket uppskattad i 
sociala medier. 
 
En inventering av omklädningsrummen har 
genomförts på brandstationerna i Gävle och 
Sandviken för att säkerställa likvärdiga 
förutsättningar. Dialog har förts med 
fastighetsägarna om fastigheternas 
möjligheter för ombyggnationer. Detta är ett 
arbete som kommer att fortsätta under 
2022. 
 

God organisatorisk  
och social arbetsmiljö 
En viktig del för att bli en attraktiv 
arbetsgivare är att säkerställa god 
arbetsmiljö. Gästrike Räddningstjänst har 
under 2020 fått ett gott resultat inom OSA 
och vill därför säkerställa att detta 
upprätthålls även under 2021. 
 
Resultatet av medarbetarenkäten visade att 
förbundet fortsatt ligger på en hög nivå 
inom OSA. Förbundet nådde dock inte 
måltalet på 85 och kommer att fortsätta 
arbeta för att utveckla den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön under 2022. 
 

Aktiviteter för att nå målet 
Under hösten 2021 har frågorna i 
medarbetarenkäten utvecklats för att 
inkludera medarbetarnas uppfattning av 
förbundsledningens arbete i pulsmätningen. 
Efter att medarbetarenkäten har genomförts 
arbetar varje avdelning, enhet och grupp 
med resultatet genom att skapa 
handlingsplaner, för att utveckla 
förbättringsområden som framkommit i 
enkäten. 
 

Chefer ska vara bra ledare  
enligt ledarskapsindex 
Goda ledare bidrar till att öka 
medarbetarnas engagemang och därmed till 
att utveckla verksamheten. Målet följs upp 
genom frågor i medarbetarenkäten. 
Frågor kring chefers ledarskap är nytt i 
medarbetarenkäten för 2021. Resultatet 
blev långt över det förväntade måltalet och 
visade att Gästrike Räddningstjänst har 
utmärkta ledare enligt ledarskapsindex. 
Detta resultat kommer förbundet arbeta för 
att behålla under 2022.  
 
Aktiviteter för att nå målet 
Förbundet har under 2021 fortsatt med 
ledarskapsforum för personalansvariga 
chefer. Under ledarskapsforum får cheferna 
information om förbundets utveckling och 
stöd i arbetet med årshjulet för SAM och 
OSA. Ledarskapsforum har genomförts 
både digitalt och fysiskt utifrån det aktuella 
läget med pandemin. 
 
För att skapa transparens mellan 
förbundsledning och medarbetare har 
digitala medarbetardialoger genomförts 
under året. Dessa dialoger har utformats 
utifrån medarbetarnas behov av information 
och önskemål till agendan.
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Medarbetarutvecklingen inom Gästrike 
Räddningstjänst ska tillgodose 
verksamhetens behov av kompetenta 
medarbetare för att kunna möta nuvarande 
och framtida behov. Förbundet ska vara en 
attraktiv arbetsgivare med en inkluderande 
kultur. Gästrike Räddningstjänst ska vara en 
arbetsplats där jämställdhetens och 
mångfaldens möjligheter tas tillvara för ett 
kreativt och utvecklande arbetsklimat. 
Arbetsplatsen ska präglas av ledstjärnan 
som är välkänd och efterlevs inom 
förbundet. 
 

Arbetsmiljöarbete 
Gästrike Räddningstjänsts tar årligen fram 
ett årshjul för SAM och OSA. SAM står för 
systematiskt arbetsmiljöarbete och OSA för 
organisatorisk och social arbetsmiljö. 
Årshjulet syftar till att säkerställa att 
förbundets arbetsmiljöarbete sker på ett 
systematiskt sätt.  
 
För att cheferna ska känna sig trygga i 
kommande kvartals arbetsmiljöaktiviteter 
genomförs ledarskapsforum för 
personalansvariga chefer. Under 2021 har 
ledarskapsforum genomförts både digitalt 
och fysiskt med anledning av 
coronapandemin. 
 
Gästrike Räddningstjänst har genomfört två 
pulsmätningar under 2021 för att undersöka 
medarbetares upplevelse om förbundets 
arbetsmiljöarbete. 
 

Olycksfall, tillbud, färdolyckor och 
arbetssjukdomar 
All inrapportering och utredning av tillbud, 
arbetsolyckor, arbetssjukdom och 
färdolyckor rapporteras i det digitala 
rapporteringsverktyget RiA. Syftet är att 
minska risken för arbetsskador genom att 
förebyggande förbättra arbetsmiljön.  
 
Under 2021 har förbundet haft 18 olycksfall 
och 45 tillbud. 

Hälsofrämjande åtgärder 
Medarbetare med operativa roller inom 
förbundet har regelbundna 
hälsoundersökning under vår och höst via 
företagshälsovården, Företagshälsan 
Gävleborg. 
 

Utbildningar 
Kompetensutveckling på olika sätt är viktigt 
för att höja kompetensen. 
Kompetensutveckling sker bland annat 
genom att medarbetare utbildas via MSB.  
 
Under 2021 har förbundet utbildat tre 
medarbetare i Tillsyn A. Inom RiB har sex 
medarbetare gått GRIB 1, sex medarbetare 
GRIB 2 och fyra medarbetare Räddning A. 
Tolv medarbetare har även genomfört 
preparandutbildning. 
 

Personalomsättning 
Under 2021 har 31 heltidsanställda 
medarbetare avslutat sin anställning. 24 
stycken av dessa har fått nya 
anställningsavtal till följd av rekrytering till ny 
heltidsstation i Rörberg samt operativa 
roller inom Räddning i Samverkan. Utöver 
dessa har ytterligare 14 heltidsanställda 
medarbetare rekryterats under året.  
 
Inom RiB har 7 medarbetare har avslutat sin 
anställning och 13 rekryterats.

  

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 
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MEDARBETARSTATISTIK 
 
 
 

Antal anställda 
 

 
Under 2021 har förbundet infört ett nytt system för uttag av personalstatistik. Jämförelsetalen för 2020 är 
uttagna enligt den nya modellen för att siffrorna ska vara jämförbara. Uppgiften avseende 2020 skiljer sig 
därmed något mot det som presenterades i årsredovisningen för 2020. 
 

 
 

Sjukfrånvaro 
 

Procent av ordinarie arbetstid Totalt 

29 år eller yngre 0,8 % 

30 - 49 år 3,1 % 

50 år eller äldre 6,5 % 

Samtliga åldersgrupper 3,9 % 
  

Av ovanstående är långtidssjukskrivna 61,4 % 
 
Könsfördelning redovisas ej på grund av undantagsregeln i Lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning, som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i 
gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. 

 2021 2020 

 Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

Tillsvidareanställda 95 16 111 86 11 97 

RiB-anställda 137 7 144 141 8 149 

Sammanlagt 232 23 255 227 19 246 
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Återbesättning Sandviken 
Gästrike Räddningstjänsts beslutade 
medlemsbidrag för 2022 är 142 mnkr, vilket 
är en ökning med 15 mnkr från 2021. Detta 
medför ett nytt ekonomiskt normalläge för 
förbundet. Detta möjliggör återställning 
av bemanningen i Sandviken till ett befäl 
och fem brandmän under 2022. 
 
Rekrytering av brandmän påbörjades med 
annonsering under januari 2022. Tillsättning 
av tjänster förväntas därför ske under 
våren. 
 

Räddning i Samverkan 
Under 2022 kommer Räddning i 
Samverkan, RiS, att driftsättas fullt ut 
med arbete över organisationsgränserna i 
alla ingående operativa funktioner. 

Gemensamma arbetssätt, 
uppgiftsfördelning mellan olika roller 
förväntas tydliggöras och kommer löpande 
utvecklas under året. Systemet kommer 
löpande att utvärderas för att säkerställa att 
arbetet fungerar effektivt i hela systemet. 
 
Räddningstjänsten Ljusdal, Norrhälsinge 
räddningstjänstförbund samt 
Kommunalförbundet Hälsingland de har 
tecknat en avsiktsförklaring om att ansluta 
sig till RiS under första kvartalet 2022. När 
Hälsingland går med i systemet kommer 
RiS verka i fler kommuner, få fler möjliga 
resurser att gemensamt tillgå samt att för 
Gävleborg som län agera inom samma 
system.

  

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 
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Belopp i tkr 

 Årsbokslut 
2021 

Årsbudget 
2021 

Avvikelse 
utfall mot 

budget 2021 
Årsbokslut 

2020 
      
Verksamhetens intäkter not 1 11 500 11 820 -320 10 979 

Verksamhetens kostnader 
not 2, 
9,10 

-139 104 -127 136 -11 968 -125 278 

Avskrivningar not 3 -10 368 -10 580 212 -9 278 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 
-137 972 -125 896 -12 076 -123 577 

      

Kommunbidrag  143 953 127 024 16 929 120 975 

Verksamhetens resultat  5 981 1 128 4 853 -2 602 

      

Finansiella intäkter  2 4 -2 2 

Finansiella kostnader  -1 097 -1 132 35 -1 755 

Årets resultat  4 886 0 4 886 -4 355 
  

RESULTATRÄKNING 
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Belopp i tkr  2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar not 4   

Maskiner och inventarier  44 315 40 050 

Summa anläggningstillgångar  44 315 40 050 

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar  25 088 10 572 

Kassa och bank  57 957 69 321 

Summa omsättningstillgångar  83 045 79 893 

    

Summa tillgångar  127 360 119 942 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital not 5 20 799 25 154 

Årets resultat  4 886 -4 355 

Summa eget kapital  25 685 20 799 

    

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner not 6 82 237 81 045 

Summa avsättningar  82 237 81 045 

    

Skulder    

Kortfristiga skulder not 8 19 438 18 098 

Summa skulder  19 438 18 098 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  127 360 119 942 

    

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte har upptagits 
bland skulderna eller avsättningarna 

not 7 25 133 18 317 

 

 

  

BALANSRÄKNING 
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Belopp i tkr 2021 2020 

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat efter finansiella poster 4 886 -4 355 

   

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   

Förändring av pensionsskuld 1 195 2 537 

Realisationsresultat -35 -190 

Avskrivningar 10 368 9 278 

Kassaflöde före ändring av rörelsekapital 16 411 7 271 

   

Förändring rörelsekapital   

Ökning (-)/ minskning (+) övriga kortfristiga fordringar -14 517 11 415 

Ökning (+)/ minskning (-) övriga kortfristiga rörelseskulder 1 340 -7 553 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 234 11 132 

   

Investeringsverksamheten   

Investering i materiella anläggningstillgångar -14 633 -11 985 

Försäljning fordon 35 190 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -14 598 -11 795 

   

Årets kassaflöde -11 364 -663 

Likvida medel vid årets början 69 321 69 984 

Likvida medel vid årets slut 57 957 69 321 

  

KASSAFLÖDESANALYS 
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Belopp i tkr 
 
Avdelning Utfall 2021 Budget 2021 

Avvikelse 
utfall 2021 

jämfört med 
budget Utfall 2020 

Operativt stöd     

Kostnader -13 559 -12 355 -1 204 -10 256 

Externa intäkter 913 851 62 17 

Nettokostnad -12 646 -11 504 -1 142 -10 239 

     

Räddning & Säkerhet     

Kostnader -90 483 -86 640 -3 843 -83 949 

Externa intäkter 9 794 10 369 -575 10 471 

Nettokostnad -80 689 -76 271 -4 418 -73 478 

     

Verksamhetsstöd     

Kostnader* -34 573 -27 473 -7 099 -30 569 

Externa intäkter 793 600 193 491 

Avskrivningar -10 368 -10 580 212 -9 278 

Nettokostnad -44 148 -37 453 -6 694 -39 356 

     

Direktionen     

Kostnader -489 -668 178 -504 

Externa intäkter     

Nettokostnad -489 -668 178 -504 

     

Verksamhetens kostnader  
enligt resultaträkningen 

-139 104 -127 136 -11 968 -125 278 

Verksamhetens intäkter  
enligt resultaträkningen 

11 500 11 820 -320 10 979 

Verksamhetens avskrivningar 
enligt resultaträkningen 

-10 368 -10 580 212 -9 278 

Verksamhetens nettokostnad 
enligt resultaträkningen 

-137 972 -125 896 -12 076 -123 577 

     

Kommunbidrag 143 953 127 024 16 929 120 975 

Finansnetto -1 095 -1 128 33 -1 753 

Årets resultat  
enligt resultaträkningen 

4 886 0 4 886 -4 355 

 
* Inkluderar hela förbundets pensionskostnader 
  

DRIFTREDOVISNING 
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Investeringsbudget 2021 
Belopp i tkr 
 

Investeringsobjekt Utfall 2021 Budget 2021 

Släck-/räddningsfordon 4 188 4 500 

Tankfordon 4 516 4 000 

Tankfordon 3 582 3 500 

Isbåt C60 122 150 

Räddningsbåt X20 534 500 

Räddningsmaterial 840 900 

Arbetsmiljö 527 500 

Terrängfordon 324 450 

Summa investeringar 2021 års budget 14 633 14 500 

 

  

INVESTERINGSREDOVISNING 
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Upplysningar om drift- och 
investeringsredovisningen 
uppbyggnad 
Förbundet kallat medlemskommunerna till 
samråd och de ekonomiska ramarna för 
budgetåret, vilket sker senast den 15 april 
året innan budgetåret. 
Medlemskommunerna måste därefter 
snarast se till att enas om förslag till slutlig 
budgetram.  
 
Direktionen för Gästrike räddningstjänst 
fastställer sedan årligen, under november 
månad, verksamhetens budget med 
verksamhetsplan, resultat- och 
investeringsbudget för budgetåret samt en 
plan för ekonomin under den kommande 
treårsperioden. 
 
Medlemskommunerna tilldelar förbundet ett 
medlemsbidrag som täcke de kostnader 
som återstår när intäkter i form av taxor, 
avgifter och övriga intäkter är avräknade. 
Omdisponering av medlemsbidragen mellan 
förbundets avdelningar får ske under året så 
länge det ej påverkar det totala 
medlemsbidrag som är tilldelat förbundet. 
 
Detta förfarande är förändrat i och med den 
nya förbundsordningen som träder i kraft 
den 1 januari 2022. Det är ovanstående 
arbetsgång som har varit gällande under år 
2021. 
 

Upplysningar om tillämpande 
internredovisningsprinciper 
Driftredovisningens intäkter och kostnader 
speglar de ekonomiska relationerna mellan 

förbundets avdelningar. Kommunbidragen 
och finansnettot redovisas inte på någon 
avdelning utan är specificerad i 
uppställningen i driftredovisningen efter 
verksamhetens nettokostnader. 
Personalomkostnader i form av 
arbetsgivaravgift är fördelat på respektive 
avdelning. Avtalspension och löneskatt är i 
sin helhet belastat avdelning 
Verksamhetsstöd och utgår från KPAs 
prognoser. Under avdelning 
Verksamhetsstöd ligger även 
hyreskostnaderna för förbundets alla 
lokaler. Inga gemensamma kostnader 
fördelas ut med schablon. Varje avdelning 
har ett flertal ansvar kopplade till sig där 
ytterligare fördelning görs för att underlätta 
uppföljningen. 
 

Drift- och 
investeringsredovisningens 
samband med årsredovisningens 
övriga delar 
Driftredovisningens intäkter och kostnader 
summerar ihop till raderna för 
verksamhetens intäkter respektive 
kostnader i resultaträkningen. 
Avskrivningarna kopplar till 
kassaflödesanalysens post för de samma 
och årets resultat kopplas till Eget kapital i 
balansräkningen. Totala investeringar för 
året som anges i investeringsredovisningen 
kopplar ihop med upptaget belopp i 
Balansräkningens not 4 och investeringar i 
materiella anläggningstillgångar enligt 
kassaflödesanalysen. 
  

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING 
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Belopp i tkr 
 
Not 1 Verksamhetens intäkter 2021 2020 
Försäljningsintäkter 2 851 3 382 

Tillsyn och tillstånd 517 734 

Automatlarm 4 870 4 017 

Avtal brandsläckarservice 1 343 1 513 

Extern utbildning 156 163 

Övriga intäkter 1 763 1 269 

Summa 11 500 10 979 

 
Not 2 Verksamhetens kostnader 2021 2020 
Personalkostnader 90 856 81 473 

Pensionskostnader 12 316 11 136 

Driftkostnader 25 308 23 022 

Hyreskostnader 10 624 9 647 

Summa 139 104 125 278 

 
Not 3 Avskrivningar 

Syftet med avskrivningar är att fördela anskaffningsvärdet över den beräknade brukningstiden. 
Avskrivningstiden följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer. På nyinvesteringar 
sker avskrivning månaden efter att investeringen tas i bruk. 

 

Not 4 Materiella anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 135 369 125 577 

Årets investeringar 14 633 11 986 

Avyttringar/utrangeringar  -2 194 

Utgående ackumulerande anskaffningsvärden 150 002 135 369 

Ingående ackumulerade avskrivningar 95 319 88 235 

Justering för avskrivning sålda inventarier  -2 194 

Årets avskrivningar 10 368 9 278 

Utgående ackumulerande avskrivningar 105 687 95 319 

Utgående restvärde enligt plan 44 315 40 050 

 
 
Not 5 Eget kapital 2021-12-31 2020-12-31 
Ingående balans 20 799 25 154 

Årets resultat 4 886 -4 355 

Eget kapital 25 685 20 799 

 
 
 

NOTER 
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Not 6 Avsättningar för pensioner 2021-12-31 2020-12-31 
Ingående avsättning till pensioner inklusive löneskatt 81 045 78 508 
Nyintjänad förmånsbestämd ålderspension 1 782 2 446 
Nyintjänad särskild avtalspension 3 525 0 
Ändrat livslängdsantagande 326 0 
Årets pensionsutbetalningar -3 805 -3 011 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 1 071 1 729 
Övrig post -1 940 878 
Förändring av särskild löneskatt 232 495 
Summa avsatt till pensioner inklusive löneskatt 82 236 81 045 

 
Not 7 Ansvarsförbindelse för pensioner 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående ansvarsförpliktelse för pensioner inklusive löneskatt 18 317 22 295 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 276 509 

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 1 474 0 

Årets pensionsutbetalningar -2 055 -1 951 

Övrig post 5 791 -1 760 

Förändring av löneskatt 1 330 -776 

Utgående ansvarsförbindelse för pensioner inklusive löneskatt 25 133 18 317 
 
Not 8 Kortfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31 
Leverantörsskuld 1 591 1 904 

Moms 327 339 

Personalens källskatt 1 867 1 644 

Sociala avgifter 1 821 1 661 

Semesterlöneskuld 5 013 4 941 

Särskild löneskatt 2 367 1 984 

Individuell del KPA 3 113 2 925 

Övriga upplupna kostnader 3 339 2 700 

Summa 19 438 18 098 
 

Not 9 Revisionskostnader 2021 2020 
Totalt fakturerat arvode 118 147 

Räkenskapsrevision 108 103 

Förtroendevalda revisorer, uppdrag m.m. 10 44 
 

Not 10 Operationella leasingavtal 2021 2020 
Summa av framtida minimileasingavgifter 19 531 30 010 

Varav förfaller   

Inom ett år 11 163 10 469 

senare än ett år men inom fem år 6 394 17 291 
senare än fem år 1 974 2 250 
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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). 
Syftet med den finansiella redovisningen är 
att den ska ge en rättvisande bild av 
kommunalförbundets finansiella ställning. 
Kommunalförbundet följer de 
grundläggande redovisningsprinciperna som 
framgår av lagen om kommunal bokföring 
och redovisning. 
 
Grundläggande redovisningsprinciper 
Intäkter som influtit efter periodens slut, 
men som avser redovisningsåret, har 
bokförts som tillgång och tillgodoförts 
resultatet för 2021. Leverantörsfakturor 
som inkommit efter periodens slut, men 
som avser redovisningsåret, har skuldförts 
och belastat år 2021. Sociala avgifter har 
bokförts i form av procentuellt påslag med 
31,42%. 
 
Pensionsskuldens förändring, det vill säga 
avsättning för förmånsbestämd 
ålderspension, efterlevande pension, har 
redovisats bland verksamhetens kostnader 
liksom löneskatten för denna del. 
 
Den avgiftsbestämda ålderspensionen har 
avsatts maximalt och redovisats bland 
verksamhetens kostnader liksom 
löneskatten. Pensionsutbetalningar har 
minskat pensionsskulden. 
 
Pensionsberäkningen i bokslutet grundar 
sig på 58 år som beräkningsunderlag samt 
löpande justering beroende på medarbetare 
som kvarstår i arbete efter 58 år. 
Fordringar äldre än ett år betraktas som 
osäkra och har bokföringsmässigt 
avskrivits. 
 

Materiella anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna har, i 
balansräkningen, upptagits till 
anskaffningsvärdet minskat med årliga 
avskrivningar. Med anläggningstillgångar 
avses objekt med en ekonomisk livslängd 
om minst tre år och med en total utgift på 
ett prisbasbelopp exklusive moms. 
 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av 
planenligt efter tillgångarnas 
nyttjandeperiod. Avskrivningarna påbörjas 
när anläggningarna tas i bruk. 
 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Utryckningsfordon 10 år 

Personbilar, båtar, övriga fordon 5 år 

Maskiner och inventarier 5 år 

Kommunikationsutrustning 
räddningsmaterial 
 

3 år 
 

 
Nedskrivningar 
Om det vid räkenskapsårets utgång kan 
konstateras att en anläggningstillgång har 
ett lägre värde än vad som kvarstår efter 
planenliga avskrivningar, ska tillgången 
skrivas ned till det lägre värdet om 
värdenedgången kan antas bestående. En 
nedskrivning ska återföras om det inte 
längre finns skäl för den. 
 
Övrigt 
Kommunalförbundet använder kontoplanen 
Kommun-Bas 13.

  

REDOVISNINGSPRINCIPER 
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Gävle kommun 
Mona Kolarby (S) ordförande 
Emelie Carlson Lejon (MP) ledamot 
Birgittha Bjerkén (M) ledamot 
John-Olof Hermanson (L) ersättare 
Ayser Bayraktar (C) ersättare 
Therese Hammarberg (M) ersättare 
 
Sandvikens kommun 
Carl-Ewert Ohlsson (C) vice ordförande 
Per-Ola Grönberg (L) ledamot 
Hans Olsson (M) ledamot  
Kerstin Nyström Hedvall (C) ersättare  
Stefan Wigö (S) ersättare  
Kerstin Alm (M) ersättare 
 

Ockelbo kommun 
Liz Zachariasson (SD) ledamot 
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) ledamot  
Linus Gunnarsson (M) ersättare 
Birger Larsson (C) ersättare 
 
Älvkarleby kommun 
Inga-Lil Tegelberg (S) ledamot 
Eva Sidekrans (M) ledamot 
Clarrie Leim (C) ersättare 
Roger Petrini (M) ersättare 
 
Hofors kommun 
Torbjörn Jansson (S) ledamot 
Gabriella Eidhagen (V) ledamot 
Tiina Kauppi (S) ersättare  
Alf Persson (M) ersättare 

  

DIREKTION 
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Årsredovisning Inköp Gävleborg 2021 
Revisionsberättelse för 2021                          

Beslutet ska skickas till 

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat 
årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 
verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:  

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse 
 
 

Ja  
 
 
 

 

Resultaträkning Ja 
 

Balansräkning Ja 
 

Kassaflödesanalys Ja 
 

Noter Ja 
 

Driftredovisning Ja 
 

Investeringsredovisning E/T  

Sammanställda 
räkenskaper 

E/T  

 

 

 

v 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige i 
respektive medlemskommun och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april 
året efter det år som redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets 
ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige i 
respektive medlemskommun inför behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är 
ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 
verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer (RKR) 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan 
inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan olika enheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär 
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning 
kräver.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-18. Rapportens 
innehåll har sakgranskats av samordnare.  
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Granskningsresultat 
 
Räkenskaper 
Resultaträkning 
Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats. 

Balansräkning 
Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats.  

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Noter 
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Bedömning 

Vi bedömer att förbundets räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.  

 
Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 
 
Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller i allt väsentligt kraven enligt LKBR och RKRs 
rekommendationer.  

Enligt RKR R15 ska förvaltningsberättelsen ha en viss struktur och innehålla vissa 
standardrubriker. Kommunalförbundets förvaltningsberättelse är, med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, mera begränsad. Dock är vår bedömning att all nödvändig 
information framgår och vi ser därför inte avsteget från RKR R15 som väsentligt. 

Driftredovisning 
Då kommunalförbundet är vilande anges att hela resultaträkningen anses som en enda 
driftsenhet och att även denna utgör driftsredovisningen.  

 
1 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
3 Med räkenskaper menar förbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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Uppställningsformen överensstämmer inte med RKR R14, men vår bedömning är att 
ingen väsentlig information har utelämnats som annars skulle ha framgått. 

Investeringsredovisning 
Investeringsredovisning har inte upprättats, då investeringsverksamhet saknas. 

Bedömning 
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och 
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 
redovisningssed. 

Sammanställda räkenskaper  
Årsredovisningen innehåller inte sammanställda räkenskaper. Kommunalförbundet 
saknar verksamhet som bedrivs i annan juridisk person. 

 

2022-02-23 
 

David Hansen     
___________________________   
Auktoriserad revisor    

 
 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Kommunalförbundet Inköp Gävleborg enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. 
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av 
denna rapport.  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat om 
resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 
bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning: 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning?  
Mål avseende 2021 saknas och därav kan inte någon bedömning göras. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige i 
respektive medlemskommun och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april 
året efter det år som redovisningen avser. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga 
bedömning ska lämnas till fullmäktige i respektive medlemskommun inför behandlingen 
av årsredovisningen.  

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning? 
 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 
genomgång av förbundets årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-18. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av samordnare. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 
Varken finansiella mål eller mål för verksamheten har fastställts i budget. 

Det kan noteras att direktionen i budget för 2022 fastställt mål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 
Bedömning kan inte göras då mål saknas. 

Mål för verksamheten 
Bedömning kan inte göras då mål saknas. 

 

Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 

Revisionsfråga Bedömning  

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med de 
mål direktionen beslutat 
avseende god ekonomisk 
hushållning? 
 

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

E/T 
 

 

Verksamhetsmål E/T 
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2022-02-23  
 
 

 

David Hansen    
___________________________   
Uppdragsledare   

 

  

 
 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Kommunalförbundet Inköp Gävleborg enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. 
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av 
denna rapport.  
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Revisorerna i Inköp Gävleborg  

2022-02-23 

Till  
Fullmäktige i respektive 
medlemskommun 

Revisionsberättelse för år 2021 

Vi, av fullmäktige i respektive medlemskommun utsedda revisorer, har granskat den 
verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet Inköp Gävleborg (organisationsnummer 
222000-2311) av dess direktion. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva 
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och fastlagd revisionsplan. Revisionen har omfattat såväl granskning av 
förvaltning som granskning av redovisningen. Redovisningsrevisionen syftar förutom 
granskningen av årsredovisningen till att utröna om räkenskaperna är rättvisande och om 
den kontroll som utövas inom förbundet är tillräcklig. Noteringar från vår granskning har 
avrapporterats till förbundet. 

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

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt men inte från ekonomisk synpunkt helt 
tillfredsställande sätt. Vår bedömning grundas på att kommunallagens regler inte medger 
att lägga en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Direktionen, och respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige, har dock tidigare ansett att då förbundet är under 
avveckling finns synnerliga skäl för detta.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 
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Avseende mål om God ekonomisk hushållning kan vi konstatera att det saknas såväl 
finansiella mål som verksamhetsmål. Detta har motiverats av att verksamhet saknas och att 
förbundets uppdrag är att avveckla verksamheten. 
Utifrån avsaknaden av mål avstår vi från att uttala oss. 

 
Vi tillstyrker respektive fullmäktige  
att godkänna årsredovisningen  
att bevilja direktionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

 

Söderhamn den 23 februari 2022 

 

 

Christer Jonsson   Hans-Jörgen Alsing 

 

 

Mats Åstrand    Ingemar Kalén 

 

 

 

Bilagor:  

 

De sakkunnigas granskningsredogörelse över granskning av årsredovisning 2021 

 

De sakkunnigas granskningsredogörelse över granskning av God ekonomisk hushållning 

2021  
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Granskare

David Hansen
Leveranskanal: E-post

 INKÖP GÄVLEBORG Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHRISTER JONSSON

Christer Jonsson

2022-02-23 13:27:26 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Anders Ingemar Kalén

Ingemar Kalén

2022-02-23 15:50:34 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Mats Olov Åstrand

Mats Åstrand

2022-02-23 13:27:52 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: HANS JÖRGEN ALSING

Hans-Jörgen Alsing

2022-02-23 20:24:24 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Från: Carl-Göran Ericsson <Carl-Goran.Ericsson@soderhamn.se> 
Skickat: den 11 mars 2022 12:43 
Till: bollnas@bollnas.se; hofors.kommun@hofors.se; 

kommun@alvkarleby.se; kommun@hudiksvall.se; 
kommun@nordanstig.se; Ockelbo kommun (e-post); 
kommun@ovanaker.se; KS Diarium; kommun@ljusdal.se 

Kopia: Åsa Myhrberg; david.hansen 
Ämne: Protokoll direktionsmöte Inköp Gävleborg 18 feb 2022 samt 

årsredovisning 2021  
Bifogade filer: Protokoll direktionsmöte 18 feb 2022 signerat.pdf; Årsredovisning 

2021 Inköp Gävleborg signerad beslutad 18 feb 22.pdf; Rapport mål 
2021.pdf; Rapport årsredovisning 2021.pdf; Revisionsberättelse 
Inköp Gävleborg.pdf 

 

 
Hej 
Översänder protokoll från senaste direktionsmötet i Inköp Gävleborg 
 
Med vänlig hälsning 
 
Carl-Göran Ericsson 
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 
Telefon: 076-820 11 65 
carl-goran.ericsson@soderhamn.se  

 
Kundtjänst: 0270-750 00 
www.soderhamn.se 
 

 
OBS! Detta mejl kommer från en avsändare utanför vår IT-miljö. Klicka inte på länkar och öppna inte 
bifogade filer om du är osäker på användare eller innehåll. Kontakta IT-supporten på 026-178111 om 
du behöver råd och stöd.  
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 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2021 för Samordningsförbund 
Gävleborg  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Samordningsförbundet Gävleborgs årsredovisning för 2021 godkänns. 
2. Styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
                       

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

Beslutet ska skickas till 

Samordningsförbund Gävleborg 
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1 Ordförande har ordet  
 
 
Pandemin har även under 2021 haft stor påverkan på verksamheten. Erfarenheter har dock 
gjorts så att det har fungerat bättre och bättre över tid. Mycket har kunnat genomföras enligt 
plan, vilket också visar sig i att vi har förbrukat en del av tidigare ackumulerade överskott. 
Ambitionen var att göra det i större utsträckning än vad som blev fallet, men med tanke på 
omständigheterna så är det ändå ett bra utfall. 
 
Den stora kostnadsposten under 2021, liksom de senaste åren, är Trisam. Väldigt mycket av 
samverkan sker genom den infrastruktur som Trisam utgör. Under 2021 var det nästan 1000 
unika individer som var berörda inom Trisam, vilket säger något om vilken omfattande 
samverkan det handlar om.  
 
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.  
 
Samordningsförbund Gävleborg är ett av landets största samordningsförbund när det gäller 
antalet medlemmar. Att länets samtliga kommuner ingår i ett och samma samordningsförbund 
är mycket ovanligt. Det är en styrka, men det ställer också höga och inte helt enkla krav på hur 
dialogen ska med förbundets uppdragsgivare. Under året har vi diskuterat det såväl inom 
styrelsen som i medlemsägardialoger, vilket jag har känt som givande och tycker mig se goda 
förutsättningar inför framtida samverkan.  
 
 
 
Tommy Berger 
 
Ordförande Samordningsförbund Gävleborg 2019–2021 
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2 Förvaltningsberättelse 
 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling 
samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret 2021. 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 och bedrivs i huvudsak av dess medlemmar. Samordningsförbundens uppgift är i 
första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. I 
första hand finansierar Samordningsförbund Gävleborg insatser som har som mål att personer 
med behov av samordnad rehabilitering får eller närmar sig arbete. 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.  
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Vision och verksamhetsidé  
Samordningsförbundets vision är ett socialt hållbart och jämställt samhälle, där personer med 
behov av samordnad rehabilitering når egen försörjning.  
Vår roll är att vara en finansiell arena för utveckling av verkningsfulla tjänster riktade mot 
personer 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 personer som insatserna avser i 
utvecklingsarbetet. Samordningsförbundet strävar efter att allt arbete ska genomsyras av ett 
jämställdhetsperspektiv.  
Länets kommuner har olika förutsättningar och behov, Samordningsförbundet försöker uppnå 
en stark lokal samverkanskultur som identifierar och formar insatser utifrån sina behov.  
 

Mål i Verksamhetsplan 2021: 
1. Våra insatser leder till att personer 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 
 
 

 
 
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 varje år ett förslag till en fördelning av medel mellan de olika 
Samordningsförbunden i landet. Staten föreslog ca 10 000 tkr för 2021, Samordningsförbund 
Gävleborg äskade 6 660 tkr. 
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1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 
I Verksamhetsplan och budget 2021–2023 var 934 tkr tillgängliga för nya insatser under 2021. 
Insatsen Ett hållbart arbetsliv – Hofors beviljades med 934 tkr direkt efter budgeten var 
antagen. Efter bokslutet var fastställt, med större överskott än beräknat, beslutade styrelsen att 
lägga 731 tkr till tillgängliga samverkansmedel i budget för att nå balanskravsresultatet.  
 
Under året beviljades nya insatser som startade under pågående år för 192 tkr, inklusive 
tilläggsanslag till redan pågående insatser. Försäkringskassan meddelade under året att de inte 
skulle utnyttja sina beviljade medel, vilka då lades till tillgängliga samverkansmedel. 

 
  
Under 2021 har Samordningsförbundet finansierat rehabiliteringsinsatser för 11 271 tkr, vilket 
är en ökning från 2020 (10 170 tkr). Insatskatalogen har finansierats med 144 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 90 %.  
 
Att budgeterade insatsmedel ej utnyttjats har Covid-19 relaterade orsaker med svårighet att nå 
önskat antal deltagare och arbetsplatser i insatser, samt ej full bemanning av handläggare som 
då ej finansierats till fullo. Personalkostnader och övriga externa kostnader står endast för 
mindre avvikelser mot budget. Årets utfall avviker mot budget med 2 569 tkr. 
 
Förbundet har inga pensionsavsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner. 
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1.4 Händelser av väsentlig betydelse 
 
Precis som föregående år har den verksamhet som Samordningsförbund Gävleborg finansierar 
varit påverkad av effekterna av Covid-19.  
 
Utvecklingsarbetet inom insatsen Trisam 2.0 godtogs under året av alla parter men alla 
föreslagna åtgärder har inte kunnat genomföras. Flera av de medlemmar som deltagit i Trisam 
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2.0 vittnar om att de har varit tvungna att sänka sin ambitionsnivå i utvecklingsarbetet till följd 
av pandemirelaterade prioriteringar. Personal har fått arbeta i ordinarie verksamhet och då 
belastar inte kostnaderna Trisam. 
 
Hofors, Ockelbo samt Ovanåker, kommuner som bedriver insatsen Ett Hållbart Arbetsliv har 
sett tydliga effekter av Covid-19 på arbetsmarknaden. Både arbetsgivare och personer som 
deltar i insatsen tvekar att gå ut i nya miljöer på grund av smitta. I förlängningen leder det till en 
lägre måluppfyllelse, färre deltagare får en möjlighet att komma ut till anställning på 
arbetsmarknaden.  
 
Arbetsförmedlingens reformering har också stor påverkan på insatserna Ett hållbart Arbetsliv. 
Då Arbetsförmedlingen inte kan anvisa till insatserna på grund av konkurrenslagstiftning, så står 
kommunerna i högre grad för att identifiera personer. Färre personer anvisas och många av 
dem står längre ifrån arbetsmarknaden och har svårare att fullfölja insatsen.   
 
 

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. 
 
2021 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 2021 
Ordinarie ledamöter: 

Tommy Berger, Region Gävleborg - ordförande1 
Kenneth Axling, Hofors kommun – vice ordförande                
Eva Alner Liljedahl, Försäkringskassan  
Charlotta Backström/Jeannette Radstake Gustavsson (från okt-21), Arbetsförmedlingen 
Einar Wängmark, Ovanåker kommun                            
Ove Schönning, Ljusdal kommun  
Stefan Nybom, Nordanstig kommun  
Marianne Persson, Söderhamn kommun  
 
Ersättare: 
Angelica Gabrielsson/Anna Fält Skoglund (från mars-21), Försäkringskassan  
Anna Magnusson Kroon, Arbetsförmedlingen 

 
1 Ny ordförande från 1/1–2022 är Jan Lahenkorva 
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Hans Backman, Region Gävleborg  
Erika Engberg, Bollnäs kommun  
Stefan Grandien, Gävle kommun  
Henrik Berglund Persson, Hudiksvall kommun  
Hans Frestadius, Sandviken kommun  
Anders Öquist, Ockelbo kommun 
 

Styrelsens sammanträden 
Styrelsen har haft sex möten under 2021. De har genomförts i en blandad form både digitalt 
och fysiskt. Arvoden till styrelsen för verksamhetsåret uppgår till 183 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 2021. 
  

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 ekonom 
100%.  

 
Medlemssamråd 
Under året genomfördes två medlemssamråd. Det första genomfördes som ett gemensamt 
samråd i samband med det regionala kommunsamrådet i september.   
Under november genomfördes det andra medlemssamrådet uppdelat 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 
För Region Gävleborg och länets kommuner: Nils Westling och sakkunnigt biträde Cecilia 
Axelsson, PwC. 
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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 
- Ett hållbart arbetsliv – Ockelbo  2019-101-01 – 2022-06-3 

- Ett hållbart arbetsliv – Ovanåker 2020-03-01 – 2023-08-31 

- Ett hållbart arbetsliv – Hofors  2021-01-01 – 2023-03-01 

 

Strukturinriktade insatser 
- Insatskatalogen   2019-09-01 - 
- Trisam 2.0 - Arbetsförmedlingen  2019-10-01 – 2021-12-31 
- Trisam 2.0 – Försäkringskassan  2019-10-01 – 2021-12-31 
- Trisam 2.0 – Bollnäs  2019-10-01 – 2021-12-31 
- Trisam 2.0 – Hudiksvall  2019-12-01 – 2021-12-31 
- Trisam 2.0 – Gävle   2019-12-01 – 2021-12-31 
- Trisam 2.0 – Sandviken  2019-12-01 – 2021-12-31 
- Trisam 2.0 – Region Gävleborg  2020-01-01 – 2021-12-31 
- Trisam 2.0 – Söderhamn   2020-02-06 – 2021-12-31 
- Trisam 2.0 – Ockelbo  2020-02-21 – 2021-12-31 
- Trisam 2.0 - Ovanåker  2020-03-01 – 2021-12-31 
- Trisam 2.0 – Hofors  2020-03-24 – 2021-12-31 
- Förstudie Utveckling av egenmakt Hudiksvall 2020-02-01 – 2021-08-31 
- Mysam processledare  2020-10-01 – 2021-12-31 
- Lokal individinriktad insats efter Trisam 

Hudiksvall   2021-10-01 – 2022-01-31 
- Förstudie – Mysam Gävle, initiativ för att  

minska glappen mellan myndigheter 2021-10-01 – 2022-01-30 
 

Redovisning av målgrupper 
Samordningsförbundets insatser riktar sig till personer i åldrarna mellan 16 - 64 år som;  

- är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller 
annan varaktig försörjning  

- är i behov av samordnade förebyggande insatser.  
Behoven varierar i Gävleborg därför sker prioriteringar i varje lokal samverkansgrupp (Mysam).  

 

Beskrivning av målgrupper för individinriktade insatser 
Under 2021 har Samordningsförbund Gävleborgs insatser nått ut till 994 personer (609 kvinnor 
och 384 män).  
Insatsen Trisam 2.0 har nått 960 unika personer (594 kvinnor och 365 män). Av dessa är de 
vanligaste försörjningarna försörjningsstöd 33% (29% kvinnor, 41% män) eller sjukpenning 33% 
(38% kvinnor, 24 män). 
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Insatserna Ett Hållbart arbetsliv har nått ut till 34 personer under året, (15 kvinnor och 19 män). 
Se nedan för en beskrivning av målgruppen.   
 
 

 
 

  
 

 
 
 

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 512 ej unika personer deltagit i de strukturella insatserna som förbundet 
bidragit till eller finansierat.  

- I länets lokala samverkansgrupper (Mysam) har 70 operativa chefer träffats två gånger 
per termin.  

- Trisam 2.0 har involverat 200 medarbetare och chefer och består både av styrgrupper, 
de lokala teamen och kompetensutvecklingsinsatser. 

- Samordningsförbundets informations- och dialogtillfällen har samlat ungefär 200 
deltagare.  
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Måluppfyllelse 
 

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

Indikator Måttbeskrivning Utfall 

Samordningsförbundets insatser 
når minst lika många personer 
som föregående år.  

2020 nådde våra insatser totalt 
938 personer (552 kvinnor och 401 
män).  

2021 har vår insatser nått totalt 994 
personer (609 kvinnor och 384 män).  
 

Sammanfattning: Uppfylld 

Förbundsfinansierade insatser 
ska uppnå angivna mål. 

Trisam 2.0:  
1. Sex månader efter att en 
persons ärende har lyfts i Trisam 
upplever hen att de är mer redo 
att arbeta eller studera. Resultat 
ska var på samma nivå som 
nationella mätningar.  
Nationella jämförelsetal är 46%, 
(45% kvinnor och 47% män). 
  
2.Sex månader efter att en 
persons ärende lyfts i Trisam har 
andelen som försörjer sig via 
socialbidrag, sjukpenning, a-kassa, 
aktivitetsstöd minskat. 
 
3. Ungefär 800 personers ärenden 
lyfts i Trisam-team årligen.  
 
 
4.Ett år efter att en persons 
ärende har lyfts i Trisam har 
andelen som uppbär 
försörjningsstöd minskat. 
(Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, 
samt Sandvikens kommuner har 
angett detta mål) 
 
 
 
 
Ett hållbart arbetsliv- Ockelbo:  
1. Minst 40% av personerna som 
deltar går vidare till sysselsättning, 
studier eller anställning vid 
avslutad insats. 
 
2. Personerna som har deltagit 
upplever att de fått stöd som varit 
till nytta. 
 
 

 
1.Resultat lokal mätning, 15% svarar 
till mycket stor del eller helt och 
hållet.  
 
 
 
 
 
 
2. Vid mätning under våren 2021 hade 
det skett en liten minskning av den 
totala offentliga försörjningen (2%). 
Andelen som har a-kassa och 
aktivitetsstöd har dock ökat.  
 
3. 960 personers ärenden, 594 
kvinnor och 365 män, har lyfts i 
Trisam-team under 2021.  
 
4. Bollnäs och Sandvikens kommuner 
redovisar ett positivt resultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 25% av personerna som avslutat 
har gått vidare till arbete, studier eller 
sysselsättning. 
 
 
2.Vid avslut av insats svarar 89% av 
personerna ”till stor del” eller ”helt 
och hållet” på enkätfråga om 
upplevelsen att stödet man fått varit 
till nytta. 

Comfact Signature Referensnummer: 33688SE
148



 
 
 
 

 13 

 
Ett hållbart arbetsliv - Ovanåker:  
1. Minst 40% av personerna som 
deltar går vidare till sysselsättning, 
studier eller anställning vid 
avslutad insats. 
 
2. Personerna som har deltagit 
upplever att de fått stöd som varit 
till nytta. 
 
Ett hållbart arbetsliv – Hofors 
1. Minst 40% av personerna som 
deltar går vidare till sysselsättning, 
studier eller anställning vid 
avslutad insats. 
 
2. Personerna som deltagit 
upplever att de fått stöd som varit 
till nytta. 

 
 
1. Under 2021 har två personer 
avslutat insatsen 0% har gått vidare 
till sysselsättning, studier eller 
anställning. 
 
2. För få svar för att redovisa resultat. 
 
 
  
 
1.En person har avslutat insatsen, 0% 
har gått vidare till sysselsättning, 
studier eller anställning.  
 
 
2.För få svar för att redovisa resultat. 
 
 

Sammanfattning: Delvis uppfylld 

Personer som har deltagit i 
insatser vi finansierat upplever 
att de känner sig mer redo att 
kunna arbeta eller studera 
efteråt. 

Våra resultat ska vara på samma 
nivå som nationella jämförelsetal.  
Nationella jämförelsetal är 46% 
(45% kvinnor och 47% män).  
 

50% (50% kvinnor och 50% män), har 
svarat att de känner sig till ”mycket 
stor del” och ”helt och hållet” mer 
redo att kunna arbeta eller studera 
jämfört med innan de deltog i 
förbundsfinansierade insatser. 
 

Sammanfattning: Uppfylld  

Vi tillvaratar erfarenheter, 
kunskaper och synpunkter, från 
enskilda deltagare, 
brukarorganisationer samt 
grupper av deltagare.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Våra lokala resultat ska vara på minst samma nivå som nationella 
jämförelsetal från föregående år.   

  
Sammanfattning: Uppfylld till övervägande del 
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Mål 2. Stödja och utveckla samverkansstrukturer inom området samordnad rehabilitering i länet. 
 

Indikator Måttbeskrivning Utfall 
Alla tio lokala samverkansgrupper 
(Mysam), har kontinuerligt minst 
två träffar per termin där alla 
parter deltar. Alla grupper har 
under året uppdaterat sin 
handlingsplan baserat på lokala 
behov och utmaningar, den har 
gjorts känd hos alla medlemmar. 

 Alla 10 lokala grupper har träffats 
minst två gånger per termin.  
Alla grupper har uppdaterat sin 
handlingsplan. 
 
 
 
 

Sammanfattning: Uppfylld 

Insatskatalogen är ett fungerande 
instrument, i slutet av året ligger 
vi i nivå med genomsnittlig 
användning. 

 I jämförelse med övriga anslutna 
Samordningsförbund ligger 
Gävleborg över median gällande 
antal besökare på 
Insatskatalogen.  
 

Sammanfattning: Uppfylld 

Cheferna i de lokala 
samverkansgrupperna (MYSAM) 
upplever en förbättring jämfört 
med föregående år avseende att 
en struktur har skapats vars 
huvuduppgift är att strategiskt 
initiera, upprätthålla och 
underhålla relationer. 

 
 

Sammanfattning: Uppfylld 
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. 

 I 9 av 10 kommuner finns Trisam-
team på 90% av hälsocentralerna. 
Det finns Trisam-team på 3 av 5 
vuxenpsykiatriska mottagningar. 
 

Sammanfattning: Uppfylld till 
övervägande del 

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 
inblandade aktörer.  

  
 

Sammanfattning: Uppfylld 
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Mål 3. Samordningsförbundet stödjer metodutveckling och spridning av goda exempel/lösningar 
mellan parter och över länet. 
 

Indikator Måttbeskrivning Utfall 

Alla representanter i de lokala 
samverkansgrupperna (Mysam) 
har under året deltagit i något av 
informations- eller dialogtillfällena 
anordnade av 
Samordningsförbundet. Antingen 
lokalt eller länsgemensamt.  
 

 Under året har 
Samordningsförbundet erbjudit 
tillfällen till kompetensutveckling, 
workshops, spridning av goda 
exempel. Ca 85% av alla 
representanter i de lokala 
samverkansgrupperna har deltagit 
vid ett eller flera tillfällen.  
 

Sammanfattning: Uppfylld till 
övervägande 

Samordningsförbundet har under 
året arbetat fram metoder för att 
tillvarata brukares synpunkter. 
 

 Fortsättning av workshops riktade 
mot chefer i länets Mysam 
grupper med titeln "hur vi får en 
brukarsamverkan vi inte kan vara 
utan?"  
En insats i Hudiksvall har arbetat 
med att utforska metoder för att 
utveckla egenmakt för personer 
med psykisk ohälsa. I och med 
detta har representanter för alla 
parter samt Samordningsförbund 
Gävleborg erbjudits medverka i 
utbildning tjänstedesign. Synsätt 
och metodik kommer att erbjudas 
i utvecklande av nya insatser. 
  

Sammanfattning: Uppfylld 

 
 

Mål 4. Verksamhet i ekonomisk balans 
 

Indikator Måttbeskrivning Utfall 
Det egna kapitalet ska inte 
överstiga 20% av förbundets 
budgeterade intäkter vid årets 
slut. 

 

20% av 13 320 tkr är 2 664 tkr Utgående eget kapital är 5 232 tkr 
dvs 39% 
 
 

Sammanfattning: Ej uppfylld 

 
 

Samlad bedömning 
Mål 1 bedöms uppfyllt till övervägande del.  
Mål 2 bedöms vara uppfyllt.  
Mål 3 bedöms vara uppfyllt.  
Mål 4 bedöms inte vara uppfyllt.  
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Kommentar kring resultat och avvikelse mot budget 
Samordningsförbund Gävleborg har inte nått mål 4, verksamhet i ekonomisk balans. 
Förbrukade medel för samverkansinsatser 2021 var 11 415 tkr, inklusive kostnad för 
Insatskatalogen, en ökning mot föregående år med 12 %. Förbundet uppnådde inte det 
budgeterade målet för samverkansmedel. Det har funnit en viss avvaktan hos våra medlemmar 
att söka insatsmedel under året för period som löper över årsskiftet, då varken form eller 
kostnad för fortsatt Trisamarbete varit fastställt. Detta har inneburit en osäkerhet om hur 
mycket medel som faktiskt skulle komma att vara tillgängliga för nya insatser. 

 

1.7 Balanskravsresultat  
 

Balanskravsresultat 2021 (i tkr) 

 
Kommunallagens reglering kring återställande av balanskrav är inte aktuell för 
Samordningsförbundet som verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (2003:1210). 
 

1.8 Väsentliga personalförhållanden  
 

Samordningsförbundet har tre anställda. Väsentliga personalförhållanden redovisas inte av 
hänsyn till integritetsskäl.  

1.9 Förväntad utveckling 
 
Samordningsförbundets egna kapital fortsätter att minska. För år 2022 fattades 
beslut om en minusbudget eftersom det fortfarande fanns eget kapital att 
utnyttja från tidigare år.  I 2022 och 2023 års budget är dock det mesta av 
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samverkansmedlen intecknade i redan beviljade insatser. Samtidigt har flera 
förbundsmedlemmar kontakt med oss med långt framskridna planer att söka 
samverkansmedel. Förbundet hamnar då i ett läge där det kan bli aktuellt att ta 
emot mer medel för samverkan. 
Den utveckling som har skett de senaste åren där Arbetsförmedlingen har haft färre möjligheter 
till lokala arbetsmarknadsinsatser, samtidigt som länet har en fortsatt hög belastning på 
offentlig försörjning, gör att parterna har ett stort behov av fortsatt samverkan med fokus på 
individer som har behov av samordnad rehabilitering.  
 

 

3 Driftsredovisning 
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4 Resultaträkning 

 
 
 

Comfact Signature Referensnummer: 33688SE
154



 
 
 
 

 19 

4 Balansräkning 
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5 Kassaflödesanalys 
 

 
 
 

6 Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Allmänna upplysningar 
 
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. 
 
I förbundet tillämpas ett premiebaserat pensionssystem som innebär att pensionskostnaderna 
kostnadsförs direkt. 

Comfact Signature Referensnummer: 33688SE
156



 
 
 
 

 21 

 

7  Noter 
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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 18 mars 2022 
 
 
 
………………………………………   …………………………………………. 
Jan Lahenkorva   Kenneth Axling 
Ordförande    Vice ordförande 
 
 
……………………………………..   ………………………………………….. 
Eva Alner Liljedahl   Jeannette Radstake Gustavsson 
Ledamot    Ledamot 

 
 
……………………………………..   ………………………………………….. 
Carina Nordqvist   Ove Schönning 
Ledamot    Ledamot 

 
 
……………………………………..   ………………………………………….. 
Stefan Nybom   Marianne Persson 
Ledamot    Ledamot 
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9 Bilagor 
 
 

Mål och resultat av insatser 2021. 
Mer utförliga beskrivningar finns på www.finsamgavleborg.se 
 
Individinriktade insatser 
 

Insatsnamn Ett hållbart arbetsliv - Ockelbo2 

Inriktning Individ - Rehabilitering mot arbete/utbildning 
Period 2019-10-01 – 2022-06-30 

Syfte 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. 

Mål - Tillhandahålla stöd till 45 personer med psykisk ohälsa. 
- Minst 40% av deltagarna ska gå vidare till sysselsättning, studier eller  
anställning vid insatsens avslut. 
- Deltagare upplever att de 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.  

Deltagarregistrering Med personuppgifter/anonym 
Specifik målgrupp Rehabilitering mot arbete/utbildning 
Budget 2021  894 tkr 

Utfall ekonomi 843 tkr 

Huvudman för insats Ockelbo kommun 

Samverkansparter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg 
Resultat - Totalt har insatsen haft 35 deltagare, 15 kvinnor, 9 män, 11 anonyma. 

- År 2021 har totalt 21 deltagare deltagit i insatsen, 15 kvinnor, 6 män. 
- 12 deltagare har avslutat insatsen, 8 kvinnor, 4 män. Av avslutade har 25% 
gått vidare till arbete, studier, sysselsättning.  
- Vid avslut av insats svarar 89% av deltagarna ”till stor del” eller ”helt och 
hållet” på enkätfrågan om man upplever att man fått stöd som varit till stor 
nytta. 
- Utbildning metod SE/IPS. Finsamcoach och tre medarbetare utbildades 
2019, ytterligare 9 medarbetare utbildades augusti 2020. 
- Arbete med förankring och implementering har skett genom; 
  - Information och rapportering av insatsen till kommunstyrelsen och   
    ekonomiutskottet i syfte att få medel för vidare arbete inom kommunen   
    efter avslutad insatstid. 
  - Regelbundna träffar med coacher, samordnare och chef/projektledare  
    inom insatsen.  
  - Coacher medverkar vid Trisam-möten 

 
2 Läs mer http://www.finsamgavleborg.se/insatser/information-insats-ett-hallbart-arbetsliv-ockelbo/info-insats-ett-
hallbart-arbetsliv-ockelbo.aspx  
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Kommentar Antal deltagare som remitteras till projektet har minskat på grund av 
Arbetsförmedlingens reformering. Insatsen påverkas av pandemin. 
Deltagarna upplever mer oro och drar sig för att söka sjukvård.  
Personal har mött deltagare på nya sätt genom promenader, digitala möten 
och per telefon. Färre studiebesök på arbetsplatser har genomförts, svårare 
att hitta arbetsplatser för individen. 
Det finns en oro att de som anvisas lider i högre grad av ohälsa, vilket gör att 
de ej kan delta och behöver andra insatser innan de kan delta. Leder till att vi 
inte kan nå 45 deltagare.  

 
Insatsnamn Ett hållbart arbetsliv - Ovanåker3 

Inriktning Individ - Rehabilitering mot arbete/utbildning 
Period 2020-09-01 – 2023-08-01 

Syfte 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. 

Mål - Tillhandahålla stöd till 45 personer, 16-64 år (50% kvinnor, 50% män) med 
behov av samordnad rehabilitering. Personerna lever med psykisk ohälsa 
eller upplevd psykisk ohälsa. 
- Minst 40% av deltagarna ska gå vidare till sysselsättning, studier eller 
anställning då insatsens avslutas. 
- 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. 

Deltagarregistrering Med personuppgifter/anonym 

Specifik målgrupp Rehabilitering mot arbete/utbildning  
Totalbudget 2021  799 tkr 
Utfall ekonomi  775 tkr 

Huvudman för insats Ovanåker kommun 

Samverkansparter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg 

Resultat - Totalt har insatsen haft 17 deltagare, 7 kvinnor, 10 män. 
- År 2021 har insatsen haft 17 deltagare, 7 kvinnor, 10 män. 
- 2 deltagare har avslutat insatsen, ingen har gått till sysselsättning, studier 
eller anställning.  
- För få avslutade deltagare för att redovisa resultat av om deltagarna 
upplever att de fått stöd som varit till nytta.  
- 15 medarbetare och chefer inom socialförvaltningen och 
arbetsmarknadsenheten utbildades i metod SE/IPS hösten 2020. 
- Arbete med förankring och implementering har skett genom; 
  - Information och rapportering av insatsen till Socialnämnden, som önskar   
    löpande information om insatsen.  
  - Löpande möten tillsammans med flera enheter inom socialtjänsten. 
  - Coacher medverkar vid Trisam-möten. 

Kommentar Insatsen utvecklas enligt plan.  
God samverkan har utvecklats med lokala parter. 

 
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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Aktiv kontakt med lokalt näringsliv en framgångsfaktor. 
Aktiv marknadsföring/information om insatsen har god spridning. Ovanåkers 
kommun upplever att samarbetet och rutiner för anställning av personer 
med lönestöd inte fungerar.  

 
 
 
 
 

Insatsnamn Ett hållbart arbetsliv - Hofors4 

Inriktning Individ - Rehabilitering mot arbete/utbildning 

Period 2021-01-01 – 2023-03-01 

Syfte 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. 

Mål - Tillhandahålla stöd till 25 personer, 16-64 år med behov av samordnad 
rehabilitering. Personerna lever med psykisk ohälsa eller upplevd psykisk 
ohälsa. 
- Minst 40% av deltagarna går vidare till sysselsättning, studier eller 
anställning när insatsens avslutas. 
- Att deltagare upplever att det fått stöd som varit till nytta.  
- Utbilda 12 medarbetare/chefer/ beslutsfattare i metod SE/IPS. 2 operativa 
medarbetar samt 10 chefer/beslutsfattare. 
- Metoden SE/IPS efter insatsens avslut är förankrat och implementerat som 
ett ordinarie arbetssätt.  

Deltagarregistrering Med personuppgifter/anonym 

Specifik målgrupp Rehabilitering mot arbete/utbildning  
Totalbudget 2021 934 tkr 
Utfall ekonomi 648 tkr 

Huvudman för insats Hofors kommun 

Samverkansparter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg 

Resultat - Totalt har insatsen haft 11 deltagare, 4 kvinnor, 7 män. 
- År 2021 har insatsen haft 10 deltagare, 3 kvinnor, 7 män. 
- 1 deltagare har avslutat insatsen, har ej gått vidare till sysselsättning, 
studier eller anställning.   
-För få avslutade deltagare för att redovisa resultat av om deltagarna 
upplever att de fått stöd som varit till nytta. 
- 12 medarbetare/ chefer/beslutsfattare har genomgått utbildning metod 
SE/IPS februari 2021. 
- Arbete med förankring och implementering har skett genom; 
  - Information och rapportering av insatsen till Socialnämnden där deltagare   
    medverkat. 
  - Coacher har informerat Socialtjänsten, Omsorgen - LSS  
    biståndshandläggare och handläggare på Försäkringskassan. 

 
4 Läs mer http://www.finsamgavleborg.se/insatser/information-insats-ett-hallbart-arbetsliv-hofors/info-insats-ett-
hallbart-arbetsliv-hofors.aspx 
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Kommentar God kommunikation har utvecklats via Trisam. Fler arbetsgivare har 
efterhand visat intresse för att ta emot deltagare. Däremot saknas vid 
årsskiftet, socialtjänsten i Trisam, vilket i hög grad påverkar anvisningar till 
insatsen. Samverkan med rehab koordinator Din Hälsocentral Hofors 
fungerar på bästa sätt.  
Arbetsförmedlingens reformering är kännbar då de inte längre kan anvisa till 
insatsen.  

 
 
Strukturövergripande insatser 
 

Insatsnamn Trisam 2.0 – Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan5 

Inriktning Strukturövergripande 

Period 2019-10-01 – 2021-12-31 
Syfte 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 (á 90%), fyra arbetsförmedlare (á 90%). 

Mål - Öka individens delaktighet i rehabiliteringsprocessen.  
- Antal initierade ärenden i Trisam är mer jämnt fördelat mellan parterna.  
- Sex månader efter konsultation upplever individerna att de är mer redo att arbeta 
eller studera (att konsultationen gör skillnad för individen). 
 Resultat på samma nivå som nationella mätningar.  
- Andelen individer med försörjning via socialbidrag, sjukpenning, a-kassa, eller 
aktivitetsstöd har minskat sex månader efter konsultation.  

Deltagarregistrering Endast volym 

Specifik målgrupp Myndighetspersonal i samverkan 

Budget 2021 4 981 tkr 

Utfall ekonomi 4 817 tkr 

Huvudman för insats Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
Samverkansparter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets samtliga 

kommuner 

Resultat - Parterna har tillsammans jobbat fram rutiner och arbetssätt som ökar individens 
delaktighet. Individen är delaktig i frågeställningar och erbjuds delta i mötet. 
Återkoppling sker på ett standardiserat sätt via en gemensam dokumentationsmall.  
-Andel initierade ärenden jämnare 
fördelat mellan parterna   
  2019 2020 2021 

Totalt antal unika ärenden  694 923 960 

Vården 48% 38% 36% 

Kommun 22% 24% 26% 

Försäkringskassan 12% 17% 19% 

Arbetsförmedlingen  19% 20% 19% 

Försäkringskassan lyfter fler ärenden och vården färre. Den totala volymen ärenden har 
dock ökat.  

 
5 Slutrapport Trisam 2.0 http://finsamgavleborg.se/insatser/information-insats-trisam-20/info-insats-trisam-20.aspx 
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-Enkäter vår 2020 samt höst 2021 visar att 22% respektive 15% känner sig mer redo (till 
mycket stor del, helt och hållet) att arbeta eller studera sex månader efter deras ärende 
lyfts i Trisam. Svarsfrekvens var 25% respektive 30%. Jämfört med 43% i nationella 
aggregerade resultat. Enkäten har ifrågasatts kraftigt av intervjuare samt 
Trisamutvecklare, sättet frågorna ställs på är inte relevant och de är svåra att förstå för 
de intervjuade.  
 

 
  

Kommentar Det har visat sig vara svårt att hitta en metod accepterad av alla parter, för att ta reda 
på hur individen upplever delaktighet. Det beror till viss del på grund av att Trisam inte 
är en avgränsad insats, utan ett samverkansmöte som ofta innehåller fler kontaktytor. 
Över lag har detta inneburit en svårighet för både individer och deltagare i teamen att 
tolka och koppla de standardiserade frågorna i enkäterna till Trisam.  

 
Insatsnamn Trisam 2.0 Region Gävleborg 

Inriktning Strukturövergripande 

Period 2020-01-01 – 2021-12-31 

Syfte 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. Region 
Gävleborg utvecklar det interna arbetet med rehab koordinatorerna. 
Två Trisam-utvecklare (á 100%) finansieras. 

Mål -Utveckla samverkan så att alla berörda parter kring individen involveras genom 
deltagande i Trisam-mötet alternativt informationsutbyte. Resultatet av en 
utvecklad samverkan kommer att märkas genom bättre resultat över tid jämfört 
med den lokala mätning 2019, i NNS indikatorenkät som riktas till all personal i 
Trisam-teamen och mäter hur personalen upplever att samverkan fungerar. 
-Utveckla Rehabkoordinatorernas arbetssätt i sin nyckel-funktion för att få enhetliga 
rutiner och arbetssätt på vårdenheten i förberedelsearbetet och efterarbetet, men 
även under Trisam-mötet.  
-Direkt handledning till Rehabkoordinatorer.             
-Ökad volym av nya ärenden i Trisam-möten och ökade insatser från Rehab 
koordinatorer, som mäts via Region Gävleborgs KVÅ-registrering (klassifikation av 
vårdåtgärder). 
-Senast sista december 2020 är alla primärvårdsenheter samt psykiatrin inkluderade 
i Trisam. 

Deltagarregistrering Endast volym 
Specifik målgrupp Myndighetspersonal i samverkan 

Budget 2021 1 530 tkr 

Utfall ekonomi 1 194 tkr 

Huvudman för insats Region Gävleborg 
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Samverkansparter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets samtliga 
kommuner 

Resultat 

 
 
-Dialog bland annat på nätverksträffar om att samordna information från vårdens 
olika enheter samt underlätta delaktighet. Rutiner för samarbete med rehab 
medicin. En del enheter behöver fortsatt stöd. 
-Rehabkoordinatorer har bra sätt att involvera arbetsgivare till sjuka individer i 
rehabilitering. Viktigt med variation av insatser.  
-Lathund har tagits fram för enhetliga rutiner, uppföljning har skett under hösten 
2021.  
-Trisam-team finns vid 38 av 43 HC i länet.  3 av 5 öppenvårdsmottagningar inom 
vuxenpsykiatrin har Trisam-team.  

Kommentar  

 
Insatsnamn Trisam 2.0 Bollnäs kommun 

Inriktning Strukturövergripande 

Period 2019-10-01 – 2021-12-31 

Syfte 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.  
En socialsekreterare i Bollnäs finansieras med 50%, 

Mål -Utveckla team rehab och Trisam samverkan.  
-Individen ska få rätt insats i rätt tid av rätt aktör och till rätt kostnad.  
- På lång sikt når individen fortare egen försörjning och kan leva självständigt 
utan att uppbära försörjningsstöd.  
- Individen har en ökad delaktighet i sin egen rehabiliteringsprocess.  
-Ett år efter konsultation har andel som har försörjningsstöd minskat. 

Deltagarregistrering Endast volym 

Specifik målgrupp Myndighetspersonal i samverkan 

Budget 2021 335 tkr 

Utfall ekonomi 330 tkr 
Huvudman för insats Bollnäs kommun 
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Samverkansparter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets 
samtliga kommuner 

Resultat -Vi har nu en tydligare struktur och kedja (Trisam samt 
arbetsförmågebedömningar) vilket skapar en effektiv process för individen. I 
och med att vi har skapat egna verktyg för att arbeta med målgruppen, där 
det saknas, fungerar det nu bra. 
-Ett år efter konsultation i Trisam har andelen individer med försörjningsstöd 
minskat.  

Kommentar  

 
Insatsnamn Trisam 2.0 Gävle kommun 

Inriktning Strukturövergripande 

Period 2019-12-01 -2021-12-31 
Syfte 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.  
En socialsekreterare i Gävle finansieras med 100%. 

Mål -Genom två extra tjänster utveckla samarbetet mellan kommunen och övriga 
parter i Trisam. Detta kommer att märkas genom bättre resultat, jämfört 
med 2019 lokala mätning, i den NNS indikatorenkät som riktas till all 
personal i Trisam-teamen och mäter hur personalen upplever att samverkan 
fungerar.  
- Individen får rätt insats i rätt tid, av rätt aktör och till rätt kostnad.  
-Ett år efter konsultation har andelen i målgruppen som har försörjningsstöd 
minskat. 
-Individen har en ökad delaktighet i sin egen rehabiliteringsprocess. 
-Insatsen förväntas leda till att målgruppen sex månader efter konsultation 
upplever att de är mer redo att arbeta eller studera, mäts via NNS 

indikatorenkäter. 
Deltagarregistrering Endast volym 

Specifik målgrupp Myndighetspersonal i samverkan 

Budget 2021 600 tkr 

Utfall ekonomi 546 tkr 
Huvudman för insats Gävle kommun 

Samverkansparter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets 
samtliga kommuner 

Resultat -För resultat av personalens upplevelse av samverkan se tabell under 
Resultat Trisam 2.0 Region Gävleborg. 
Har utvecklat en gemensam intern rutin för dokumentation, frågeställning, 
planering och uppföljning. Personer lyfts sällan tidigt i rehabilitering och vi 
ser ingen minskning av försörjningsstöd ett år efter konsultation, tror dock 
att det kommer att göra skillnad på längre sikt. Informationsutbytet gör det 

möjligt att komma vidare med individer som stått stilla. 
Kommentar  

 
Insatsnamn Trisam 2.0 Hofors kommun 

Inriktning Strukturövergripande 

Period 2020-03-24 – 2021-12-31 
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Syfte 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.  
En socialsekreterare i Hofors finansieras med %. 

Mål -Genom extra resurser utveckla samarbetet mellan kommunen och övriga 
parter i Trisam. Detta kommer att märkas genom bra resultat  i den NNS 
indikatorenkät som riktas till all personal i Trisam-teamen och mäter hur 
personalen upplever att samverkan fungerar.    
-Detta ska resultera i att individen får rätt insats i rätt tid, av rätt aktör och till 
rätt kostnad.  
-På lång sikt når individen fortare en egen försörjning och kan leva ett 
självständigt liv utan att uppbära försörjningsstöd.  
-Ett år efter konsultation har andelelen med försörjningsstöd minskat.  
-Individen har en ökad delaktighet i sin egen rehabiliteringsprocess.  
-Insatsen förväntas leda till att målgruppen sex månader efter konsultation 
upplever att de är mer redo att arbeta eller studera.  

Deltagarregistrering Endast volym 

Specifik målgrupp Myndighetspersonal i samverkan 

Budget 2021 142 tkr 

Utfall ekonomi 71 tkr 
Huvudman för insats Hofors kommun 

Samverkansparter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets 
samtliga kommuner 

Resultat -För resultat av personalens upplevelse av samverkan se tabell under 
Resultat Trisam 2.0 Region Gävleborg. 
-Samverkan med de fyra parterna fungerar mycket väl. 
- Internt behöver vi utveckla både förberedelse och efterarbete. Alla kollegor 
har fått information om Trisam.  
- Det går snabbt och effektivt att få till en rimlig planering eftersom alla 
parter strävar mot samma mål. 

Kommentar Under flera tidpunkter har Hofors kommun inte haft någon i tjänst som 
arbetar med Trisam. Personalbyten har också skett flera gånger.  

 
Insatsnamn Trisam 2.0 Hudiksvalls kommun 

Inriktning Strukturövergripande 

Period 2019-12-01 – 2021-12-31 

Syfte 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.  
En socialsekreterare i Hudiksvall finansieras med 50%. 

Mål -Genom extra resurser utveckla samarbetet mellan kommunen och övriga 
parter i Trisam. Detta kommer att märkas genom bättre resultat, jämfört 
med 2019 lokala mätning, i den NNS indikatorenkät som riktas till all 
personal i Trisam-teamen och mäter hur personalen upplever att samverkan 
fungerar. 
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-På lång sikt når individen fortare en egen försörjning och kan leva ett 
självständigt liv utan att uppbära försörjningsstöd.  
-Ett år efter konsultation har andelen i målgruppen som har försörjningsstöd 
minskat. 

-Individen har en ökad delaktighet i sin egen rehabiliteringsprocess. 
Deltagarregistrering Endast volym 

Specifik målgrupp Myndighetspersonal i samverkan 

Budget 2021 279 tkr 

Utfall ekonomi 279 tkr 
Huvudman för insats Hudiksvalls kommun 

Samverkansparter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets 
samtliga kommuner 

Resultat -För resultat av personalens upplevelse av samverkan se tabell under 
Resultat Trisam 2.0 Region Gävleborg. 
-Varje individ formulerar egen frågeställning samt tar ställning till om de vill 
delta på mötet. Dokumentation efter mötet skickas hem.  
-Alla parter lyfter inte lika många ärenden. Sex mån-ett år efter Trisam har 
inte antal individer med ersättning från försörjningsstöd minskat.  

Kommentar  

 
Insatsnamn Trisam 2.0 Ockelbo kommun 

Inriktning Strukturövergripande 
Period 2020-02-21 – 2021-12-31 

Syfte 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.  
En socialsekreterare i Ockelbo finansieras med 20%. 

Mål - Att myndigheter i samverkan effektiviserar arbetet kring individer i behov 
av stöd.  
-Trisam samverkan ska ge individer som är sjukskrivna en bättre och 
snabbare möjlighet till rehabilitering för att kunna komma tillbaka i arbete 
eller till annan ersättning än försörjningsstöd. 
-Den enskilde ska känna en större delaktighet i sin egen 
rehabiliteringsprocess. 

Deltagarregistrering Endast volym 

Specifik målgrupp Myndighetspersonal i samverkan 

Budget 2021 111 tkr 

Utfall ekonomi 111 tkr 
Huvudman för insats Ockelbo kommun 

Samverkansparter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets 
samtliga kommuner 

Resultat -Några individer går vidare till annan försörjning.  
-Fler får tillgång till rätt insatser.  
-Tiden mellan första kontakt med soc och en bra planering tillsammans med 
andra aktörer har kortats ned från 6 mån till 1-2 mån. Individer har kunnat 
starta rehab snabbare.  
-Fler sökande uppger att de känner sig mer delaktiga i och med att de tagit 
fram frågeställning till mötet.  

Kommentar  
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Insatsnamn Trisam 2.0 Ovanåker kommun 

Inriktning Strukturövergripande 

Period 2020-03-01 – 2021-12-31 

Syfte 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.  
En socialsekreterare i Ovanåker kommun finansieras med 20%. 

Mål - Att socialtjänsten lyfter fler ärenden än tidigare.  
- Att fler individer som uppbär försörjningsstöd och är förhindrade att arbeta 
på grund av "sociala hinder" och "sjukskrivning" får arbete, sysselsättning 
eller annan typ av rehabiliterande insats.  

Deltagarregistrering Endast volym 

Specifik målgrupp Myndighetspersonal i samverkan 

Budget 2021 112 tkr 

Utfall ekonomi 112 tkr 

Huvudman för insats Ovanåker kommun 
Samverkansparter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets 

samtliga kommuner 

Resultat -Trisam är en stående punkt vid veckovisa gruppmöten för att få in det mer 
naturligt i det dagliga arbetet.  
-Även utvecklat rutiner för att förbereda/planera i individuella ärenden inför 
Trisam-mötet. Efterarbete/uppföljning sker tillsammans med individen för 
ökad delaktighet. 
-Har spridit information internt om Trisam. 

Kommentar  

 
Insatsnamn Trisam 2.0 Sandvikens kommun 

Inriktning Strukturövergripande 
Period 2019-12-01 – 2021-12-31 

Syfte 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.  
En socialsekreterare i Sandviken finansieras med 50%. 

Mål -Genom extra resurser utveckla samarbetet mellan kommunen och övriga 
parter i Trisam. Detta kommer att märkas genom bättre resultat, jämfört 
med 2019 lokala mätning, i den NNS indikatorenkät som riktas till all 
personal i Trisam-teamen och mäter hur personalen upplever att samverkan 
fungerar. Detta ska resultera i att individen får rätt insats i rätt tid, av rätt 
aktör och till rätt kostnad.  
-På lång sikt når individen fortare en egen försörjning och kan leva ett 
självständigt liv utan att uppbära försörjningsstöd. Alla parter som deltar i 
Trisam 2.0 kommer att följa upp ärenden sex månader efter Trisam 
konsultation.  
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-Ett år efter konsultation har andelen i målgruppen som har försörjningsstöd 
minskat. 
-Individen har en ökad delaktighet i sin egen rehabiliteringsprocess. 
-Insatsen förväntas leda till att målgruppen sex månader efter konsultation 
upplever att de är mer  
redo att arbeta eller studera, mäts via NNS indikatorenkäter.  

Deltagarregistrering Endast volym 

Specifik målgrupp Myndighetspersonal i samverkan 

Budget 2021 300 tkr 
Utfall ekonomi 300 tkr 

Huvudman för insats Sandvikens kommun 

Samverkansparter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets 
samtliga kommuner 

Resultat -Har uppnått målet om att utveckla samarbetet mellan kommun och övriga 
parter, god samverkan har utvecklats genom Trisam.  
-För resultat av personalens upplevelse av samverkan se tabell under 
Resultat Trisam 2.0 Region Gävleborg. 
-Rätt insats i rätt tid: Del av målet har uppnåtts eftersom insatser efter 
Trisam har varit begränsade. Har fördröjt individens nästa steg - egen 
försörjning.  
-Målgruppen med försörjningsstöd har minskat ett år efter konsultation: 
191201 - 201231—23% till egen försörjning.  
210101 - 210630 – 18% till egen försörjning. 
210707 – 211231–21% till egen försörjning.  
Sammantaget har 122 (60 män, 61 kvinnor) ärenden remitterats, totalt har 
20,5% gått till egen försörjning. Skall även beaktas att flera av dem som 
uppbär försörjningsstöd ändå har gjort stegförflyttningar. 
-Utvecklat interna rutiner: Trisam-representanterna har utvecklat arbetet på 
enheterna. Rutinbeskrivningar samt kartläggningsformulär inklusive frågor 
om våld. Trisam är ett ständigt närvarande arbetssätt internt i 
verksamheterna. Alla socialsekreterare deltagit i kompetensutveckling om 
våld i nära relationer. 

Kommentar  

 
Insatsnamn Trisam 2.0 Söderhamns kommun 

Inriktning Strukturövergripande 
Period 2020-02-06 – 2021-12 -31 

Syfte 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.  
En socialsekreterare i Söderhamn finansieras med 50%. 

Mål -Utveckla arbetet i Trisam samverkan och genom detta ge individer som är 
sjukskrivna en bättre och snabbare möjlighet till rätt rehabilitering för att 
kunna komma tillbaka i arbete eller till en annan ersättning än 
försörjningsstöd.  
-I målet ligger även att den enskilde ska känna en större delaktighet i sin 
egen rehabiliteringsprocess. 

Deltagarregistrering Endast volym 
Specifik målgrupp Myndighetspersonal i samverkan 
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Budget 2021 289 tkr 
Utfall ekonomi 153 tkr 

Huvudman för insats Söderhamns kommun 

Samverkansparter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets 
samtliga kommuner 

Resultat -Positiv stegförflyttning för individer ett år efter Trisam.  
-Intern utveckling av arbetssätt har skett inom försörjningsstöd och delvis på 
andra enheter.  
-Fler individer lyfts i Trisam och delaktighet har ökat. 

Kommentar Söderhamns kommun har inte nyttjat hela sin budget eftersom det har 
saknats Trisam-team på flera hälsocentraler i kommunen.  

 
 
Insatsnamn 

 
Mysam6 

Inriktning Strukturövergripande 

Period 2020-10-01 – 2021-12-31 

Syfte Samordningsförbundets syfte med insatsen Mysam är att stödja en struktur för 
samverkan inom området rehabilitering samt utveckla lokala samverkansformer för att 
stödja personer att uppnå egen försörjning. 
Samordningsförbundet finansierar en processledare på 90% arbetstid (anställd hos 
Försäkringskassan) som samordnar lokala samverkansgrupper i länets alla kommuner. 

Mål - Alla tio lokala samverkansgrupper (MYSAM) har kontinuerligt minst två träffar per 
termin där alla parter deltar.  
- Alla grupper har under året uppdaterat sin handlingsplan baserat på lokala behov och 
utmaningar, den har gjorts känd hos alla medlemmar.  
- Cheferna i de lokala samverkansgrupperna (MYSAM) upplever en förbättring jämfört 
med föregående år avseende att en struktur har skapats vars huvuduppgift är att 
strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer. 
- Alla representanter i de lokala samverkansgrupperna (MYSAM) har under året 
deltagit i något av de tillfällena anordnade av Samordningsförbundet antingen lokalt 
eller länsgemensamt.   

Deltagarregistrering Endast volym 

Specifik målgrupp Myndighetspersonal i samverkan 

Budget 2021 721 tkr 
Utfall ekonomi 710 tkr 

Huvudman för insats  Samordningsförbund Gävleborg 

Samverkansparter  Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets samtliga 
kommuner. 

Resultat - Alla tio lokala samverkansgrupper har under året haft åtminstone två träffar per 
termin. 
- Alla Mysam-grupper har uppdaterat sin handlingsplaner 2021, samt har spridit dem 
via e-post till medlemmar i respektive grupp. 
- Cheferna i de lokala samverkansgrupperna upplever en förbättring år 2021 jämfört 
med föregående år, att en struktur har skapats vars huvuduppgift är att strategiskt 
initiera, upprätthålla och underhålla relationer. En ökning från 28 % 2020 till 50% 2021 
av den andel som angett de två högsta svarsalternativen. 
- ungefär 85% av representanter i de lokala samverkansgrupperna (MYSAM) har under 
året deltagit i något av följande tillfällen: Workshop - 7 & 10 maj, Arbetsgrupp Nästa 
steg, webbinarie Våld i nära relationer - 1 oktober, Avslutskonferens Trisam 2.0 - 10 
december. 

Kommentar  

 
6 Läs mer http://www.finsamgavleborg.se/mysam/mysam.aspx  
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Insatsnamn Förstudie - Utveckling av egenmakt Hudiksvall 7 

Inriktning Strukturövergripande 

Period 2021-02-01 – 2021-10-31 

Syfte Genom omvärldsbevakning samla kunskap utifrån forskning och tillämpning 
inom området egenmakt för att på sikt utveckla insatser i samverkan som är till 
större nytta för målgruppen. 
Genom att dela förhållningssätt och verktyg med övriga parter skapar det 
ökade förutsättningar att individer med psykiska ohälsa får ökad möjlighet att 
påverka sin livssituation.  

Mål - Formulera förslag till utvecklingsspår som ska leda till ett partsgemensamt 
förhållningssätt och verktyg för alla lokala samverkansparter som 
representeras i Mysam-Hudiksvall. 
- Utvecklingsspåren ska gå att implementera inom befintlig verksamhet. 

Deltagarregistrering Endast volym 

Specifik målgrupp Myndighetspersonal i samverkan 

Budget 2021 220 tkr 

Utfall ekonomi 218 tkr 
Huvudman för insats Samordningsförbund Gävleborg 

Samverkansparter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg 

Resultat - Metoden Tjänstedesign uppfyller kriterierna för ett partsgemensamt 
förhållningssätt.  
- Arbetsgruppen har jobbat intensivt med kunskapsspridning under tiden då 
förstudien löpt, både inom och utanför den egna organisationen. Produktion 
av en Informationsfilmen blev ett effektivt sätt att nå ut med information om 
förstudien till fler. 

Kommentar Elva representanter från olika offentliga aktörer deltog tillsammans under 
våren 2021 i grundutbildningen i Tjänstedesign som bygger på 
Innovationsguiden SKR. Medverkande uttryckte att Tjänstedesign mycket väl 
kan vara den metod och det förhållningssätt som alla offentliga verksamheter 
skulle kunna använda sig av samt att metoden var överraskande kreativ och 
var ett konkret och lättanvänt verktyg.  

 
 
 

Insatsnamn Förstudie - Minska glappet Mysam Gävle8 

Inriktning Strukturövergripande 
Period 2021-10-01 – 2021-12-31 

Syfte Insatsen är en förstudie som syftar till att i samverkan genomföra ett 

strukturerat arbete för att komma fram till en fullständig projektplan samt 

ansökan om samverkansmedel från Samordningsförbundet. Planen har sin 

utgångspunkt i att identifiera arbetssätt i samverkan för att minska antalet 

individer som hamnar mellan stolarna.  

 
7 Läs mer http://www.finsamgavleborg.se/insatser/information-forstudie-utveckling-av-egenmakt-for-individer-
med-psykisk-ohalsa-i-hudiksvall/info-forstudie-utveckling-av-egenmakt-for-individer-med-psykisk-ohalsa-i-
hudiksvall.aspx 
8 Läs mer http://www.finsamgavleborg.se/insatser/information-forstudie-mysam-gavle-initiativ-for-att-minska-
glappen-mellan-myndigheter/info-forstudie-utveckling-av-egenmakt-for-individer-med-psykisk-ohalsa-i-
hudiksvall.aspx 
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Mål Formulera en projektplan samt en ansökan om samverkansmedel från 
Samordningsförbundet.  

Deltagarregistrering Endast volym 

Specifik målgrupp Myndighetspersonal i samverkan 

Budget 2021 97 tkr 
Utfall ekonomi 90 tkr 

Huvudman för insats Gävle kommun 

Samverkansparter Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 

Resultat - Insatsen är pausad efter två månaders arbete.  

Kommentar  

 
 

Insatsnamn Lokal individinsats efter Trisam i Hudiksvall9 

Inriktning Strukturövergripande 

Period 2021-10-01 -2022-01-31 

Syfte Insatsens syftet är att pröva ett arbetssätt för att erbjuda ett nästa steg efter 
Trisam för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och är passivt och 
långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Detta genom att under en 
period av fyra månader kombinera en Trisam-handläggartjänst med coach 
uppdrag enligt IPS-metoden.  
Insatsen ska stödja individen i kontakten med andra 
huvudmän/verksamheter och att tätt följa individens planering/rehabilitering 
med ett tydligt mål mot egen försörjning, genom motiverande samtal, att 
arbeta direkt mot arbetsgivare och arbetsträningsplatser. 

Mål - Under perioden (2021-10-01-2022-01-31) ska insatsen erbjuda stöd till 
minst 10 personer med långvarigt bidragsberoende.  
- Minst 5 individer som tidigare varit passiva och långvarigt beroende av 
ekonomiskt bistånd ska ha gjort en stegförflyttning mot egen försörjning. 

Deltagarregistrering Endast volym 

Specifik målgrupp  

Budget 2021  75 tkr 

Utfall ekonomi 75 tkr 

Huvudman för insats Hudiksvalls kommun 
Samverkansparter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg 

Resultat - Uppföljning och utvärdering görs av styrgrupp vid insatsens slut. 

Kommentar  

 
 
 

Insatsnamn Insatskatalogen Gävleborg10  

Inriktning Strukturövergripande 

Syfte 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.  

 
9 Läs mer http://www.finsamgavleborg.se/insatser/information-insats-lokal-individinriktad-insats-efter-trisam-
hudiksvall.aspx 
10 Läs mer https://www.insatskatalogen.se/  
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Mål - Insatskatalogen är ett fungerande instrument, i slutet av året ligger vi i nivå med 
genomsnittlig användning.  

Deltagarregistrering Endast volym 

Specifik målgrupp Myndighetspersonal i samverkan 

Budget 2021 Budget 124 tkr 
Utfall ekonomi 144 tkr (redovisas i kanslibudget) 

Huvudman för insats Samordningsförbund Gävleborg 

Samverkansparter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets samtliga 
kommuner. 

Resultat - Målet har uppnåtts. 
Kommentar Spridningsinsatser har pågått löpande under hela verksamhetsåret. 

Informationsträffar har genomförts med medarbetare från fler kommuner samt 
kommunicerats vid alla Mysam möten. 
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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 2021 
Mitt uppdrag är att granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbunds-
styrelsens förvaltning i Samordningsförbund Gävleborg (organisationsnummer 
222000-3137) för verksamhetsåret 2021.  

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 är förenligt med de 
verksamhetsmål som är uppställda.  

Jag tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

 

Jag åberopar bifogade rapporter. 

 

Gävle 2022-04-11 

 

…………………………………………   

Nils Westling 
 

 

 

Bilagor:  

Till revisionsberättelsen hör de sakkunnigas rapporter: 

• Granskning av årsredovisning 2021  

• Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 
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Projektledare Rebecka Hansson 
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Sammanfattning  
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbund 
Gävleborg granskat förbundets årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 
verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats: 

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse Ja 
 

Resultaträkning Ja 
 

Balansräkning Ja 
 

Kassaflödesanalys Ja 
 

Noter Ja 
 

Driftredovisning Ja 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och förbundets ekonomiska ställning.  

Revisorerna har enligt 12 kap. 1§ kommunallagen till uppgift att pröva om 
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och 
redovisning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till respektive fullmäktige 
inför behandlingen av årsredovisningen.   

Styrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 
verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och kommunalförbund i 
Sverige. Det innebär att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta 
slag av granskning kräver.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av styrelsen 2022-03-18. 
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Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomiansvarig och förbundschef. 
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Granskningsresultat 
 
Räkenskaper 
Resultaträkning 
Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats.  

Balansräkning 
Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Noter 
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Bedömning 

Vi bedömer att förbundets räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.  

 
Förvaltningsberättelse och driftredovisning  

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Driftredovisning 
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.  

Bedömning 
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att förvaltningsberättelsen och driftredovisningen inte är upprättad i 
enlighet med LKBR och god redovisningssed. 
 

 

 
1 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 
2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 
3 Med räkenskaper menas förbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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2022-04-11 
 

Rebecka Hansson     
___________________________   
Auktoriserad revisor    

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbund Gävleborg enligt de villkor och under de förutsättningar 
som framgår av revisionsplanen för 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del 
av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  

 

189



 

Revisionsrapport 

 

 
 
 

  

 

Granskning av god 
ekonomisk hushållning 
2021  
 
 
 
Samordningsförbund Gävleborg 
2022-04-11 
 

 

 

Projektledare Cecilia Axelsson 

Projektmedarbetare Casper Wessén 

 

 

190



 

1 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbund 
Gävleborg granskat om resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med 
beslutade mål. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 
bedömning om resultatet är förenligt med beslutade mål.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionella bedömning: 

Är årsredovisningens resultat förenligt med beslutade mål avseende god 
ekonomisk hushållning?  
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara inte förenligt med det fastställda finansiella målet för 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara förenligt med fastställda verksamhetsmål för 2021. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 
årsredovisningen är förenliga med beslutade mål. Revisorernas skriftliga bedömning ska 
lämnas till respektive fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.  

Styrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
resultatet är förenligt med beslutade mål.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med beslutade mål avseende god ekonomisk 
hushållning? 
 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 
● Beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 
genomgång av förbundets årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av styrelsen 2022-03-18. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomiansvarig och förbundschef. 

193



 

4 

Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 
Styrelsen har fastställt en verksamhetsplan för 2021 innehållande fyra inriktningsmål 
som har identifierats för att leda i riktning mot förbundets vision. Ett av inriktningsmålen 
utgör förbundets finansiella mål och övriga tre utgör förbundets verksamhetsmål.  

Till varje inriktningsmål finns ett eller flera resultatmål, i form av indikatorer, för mätning 
av måluppfyllelsen. Av verksamhetsplanen framgår att vissa indikatorer mäts via NNS-
enkäter (Nationella nätverket för samordningsförbund) kontinuerligt under året.  

Iakttagelser 

Finansiella mål 
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i verksamhetsplanen för 2021. 

Finansiella mål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Det egna kapitalet ska inte 
överstiga 20% av förbundets 
budgeterade intäkter vid årets 
slut. 
 
Budgeterade intäkter för 2021 
uppgår till 13.320 tkr, vilket  
innebär att förbundets egna 
kapital inte ska överstiga 
2.664 tkr vid utgången av 
2021. 

Utgående eget kapital 
5.232 tkr (39%).  

Målet är ej uppfyllt. 

 
Av redovisningen framgår att fastställt finansiellt mål inte är uppfyllt. 

Följande kan särskilt kommenteras gällande förbundets budget 2021 samt det 
fastställda finansiella målet för 2021: 

• Nuvarande fördelningsmodell för finansiella samordningsförbund innebär att det egna 
kapitalet för Samordningsförbund Gävleborg maximalt ska uppgå till 20% av tilldelade 
medel1, annars minskar kommande års medelstilldelning. Det finansiella målet som 
fastställts av styrelsen har således bäring på denna fördelningsmodell. 

• I budget för 2021 uppgår budgeterat resultat till -3.235 tkr. I och med att 
samordningsförbund har möjlighet att använda tidigare års överskott finns inget som 
hindrar att budgeten upprättas med ett underskott för året, så länge underskottet inte 
överskrider förbundets egna kapital vid föregående års utgående balans. Förbundets 
egna kapital per 2020-12-31 uppgick till 6.630 tkr, vilket innebär att budgeterat 
underskott inte överskrider förbundets egna kapital. 

 
1 Enligt rekommendation från Nationella rådet. Rekommendationen baseras på en beräkningsmodell/trappa där nivån på 
det egna kapitalet baseras på storleken på tilldelade medel från staten. 

194



 

5 

Mål för verksamheten 
De fastställda inriktningsmålen utgörs av: 

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

• Stödja och utveckla samverkansstrukturer inom området samordnad rehabilitering i länet 

• Samordningsförbundet stödjer metodutveckling och spridning av goda exempel/lösningar 
mellan parter och över länet. 

I årsredovisningen lämnas en samlad redogörelse av förbundets tre inriktningsmål samt 
tillhörande indikatorer, totalt elva stycken, som fastställts i verksamhetsplanen 2021.  

Redovisningen sker i tabellform och till utfallet av varje indikator anges måttbeskrivning 
(målvärden), kommentarer samt bedömning. 

Av redogörelsen framgår att sju indikatorer bedöms vara uppfyllda, tre indikatorer 
bedöms vara uppfyllda till övervägande del och en indikator bedöms vara delvis 
uppfylld. Styrelsens samlade bedömning kring måluppfyllelsen av inriktningsmålen är att 
två bedöms vara uppfyllda och ett inriktningsmål till övervägande del uppfyllt. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara inte förenligt med det fastställda finansiella målet för 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara förenligt med fastställda verksamhetsmål för 2021.   
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Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 

Revisionsfråga Bedömning  

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
beslutade mål 
avseende god 
ekonomisk 
hushållning? 

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Nej  
Det finansiella inriktningsmålet är 
inte uppfyllt för 2021.  
 

 

Verksamhetsmål Ja 
Två av inriktningsmålen bedöms 
vara uppfyllda och ett inriktningsmål 
till övervägande del uppfyllt.  

 

 

 

 

 

2022-04-11 
 
 

Cecilia Axelsson    
___________________________   
Uppdragsledare  
 

 

 

 
 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbund Gävleborg enligt de villkor och under de förutsättningar 
som framgår av revisionsplanen för 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del 
av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-04-14 

Referens 
KS 2022/00008  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

KS-KF ärenden 

Förslag till beslut 
• Årsredovisning 2021 – Stiftelsen Claes Anderssons minnesfond 
• Årsredovisning 2021 – Förvaltade stiftelser 
• Maxtaxa år 2022 förskola och fritidshem 
• Höjning av VA-taxans brukningsavgift år 2023, Ockelbo kommun 
• Årsredovisning 2021 – Gästrike Räddningstjänstförbund 
• Årsredovisning 2021 – Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 
• Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Gävleborg 
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SDO for Ingemar KalÃ©n (6146119):
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SDO for Mats Ã�strand (6146121):
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SDO for Hans-JÃ¶rgen Alsing (6146125):
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Kostnadsförslag  byte av yttertak Lövtjärns byggnadsförening 
 


 


Vi erbjuder oss härmed att i enlighet med kostnadsförsölaget samt bif. Arbetsbeskrivning 


utföra rubricerande mot en ersättning av. 


 


235 000 kr + gällande moms = 293750 kr 


                      


Arbetet omfattar Byte av yttertak ca 180 kvm 


Arbetet ska utföras under 2022 


Betalning = En faktura med 50 % vid byggstart samt en slutfatura efter avslutat arbete. 


Eventuella extra arbeten debiteras med 460 kr + moms = 575 kr 


Bygg-el under byggtiden erhålls av beställaren, Gamla tegelpannor kastas i container som 


bortfraktas övrigt byggavfall samlas i separat container samt bortfrakts. 


 


 


Arbetsbeskrivning 


 


 


Byggnation av ställning samt avrivning av gamla tegelpannorna, rivning av takläkt, vindskiva, 


hängrännor, plåtar samt stuprör. 


Nya vindskivor 22 mm grundmålad vit monteras. 


Ny underlagspapp HP 730, ströläkt 23x36 samt bärläckt 28x70 monteras. 


Riktning av tak i höjdled ingår upp till 5 cm  


Nya fotplåtar samt gavelbeslag färg svart monteras. 


Nya hängrännor och stuprör färg svart monteras. 


Takplåt TP 20 svart komplett med nockar och nocktätning. 


1 st takstege färg svart med glidskydd monteras, eventuell takbrygga ingår ej. 


Snörasskydd på entresidan monteras färg svart 


 


 


Vid eventuell beställning av ovanstående var vänlig underteckna anbuden och skicka kopian  


till Bengt Danielsson Bygg AB, Ängsvägen 7, 81631 Ockelbo. 


Beställning enligt ovan måste göras senast 2021-05-30 om anbud skall gälla. 


 


Med vänlig hälsning                                       


                                                             


…………………………                                                           ……………………………….                                    


Bengt Danielsson                                                                        Lövtjärns Byggnadsförening 
Bengt Danielsson Bygg AB                                                       81695 Åmotsbruk  


Regn  556554-7295                                                                     


Ängsvägen 7, 81631 Ockelbo 


Tele 070-3743750 


 


 


 
 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-02-2313:17:35
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in David Hansen på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en granskare, Christer Jonsson på Inköp Gävleborg som en undertecknare, Ingemar Kalén på Inköp Gävleborg som en undertecknare, Mats Åstrand på Inköp Gävleborg som en undertecknare, Hans-Jörgen Alsing på Inköp Gävleborg som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2313:26:54
                    Christer Jonsson på Inköp Gävleborg öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2313:27:08
                    Mats Åstrand på Inköp Gävleborg öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2313:27:26
                    Christer Jonsson på Inköp Gävleborg signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2313:27:52
                    Mats Åstrand på Inköp Gävleborg signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2315:49:18
                    Ingemar Kalén på Inköp Gävleborg öppnade för första gången.
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                    Ingemar Kalén på Inköp Gävleborg signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2319:59:28
                    David Hansen på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2320:23:11
                    Hans-Jörgen Alsing på Inköp Gävleborg öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2320:24:24
                    Hans-Jörgen Alsing på Inköp Gävleborg signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2320:24:24
                    Alla undertecknare i Inköp Gävleborg har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Nils Westling (6613237):
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                    2022-04-1109:37:15
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Nils Westling på Samordningsförbund Gävleborg som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-1110:16:30
                    Nils Westling på Samordningsförbund Gävleborg öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-1110:17:21
                    Nils Westling på Samordningsförbund Gävleborg signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-04-1110:17:21
                    Alla undertecknare i Samordningsförbund Gävleborg har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2719347/304c59990fad9dad081662b05dd80b6bf27fd7ba/?asset=verification.pdf



