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 Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2022-04-12 – 2022-05-04 har följande delegationsbeslut 

fattats: 

• Kommunchef 2022-04-27 med stöd av punkt 2.9 Utse beslutsattestanter 

på verksamhetsnivå 
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KS 2022/00007  
 

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Delgivningar 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2022-04-20 

• Utbildnings- och kulturnämnden – Beslut 2022-04-20, § 40 – 

Avskaffande av förseningsavgifter på folkbiblioteken i HelGe-samarbetet. 

• Gästrike Vatten AB – Protokoll årsstämma 2022-04-20 

• Gästrike Vatten AB – Protokoll konstituerande styrelsemöte 2022-40-20 

• Ockelbo Vatten AB – Protokoll konstituerande styrelsemöte 2022-40-20 

• FoU Välfärd-Hjälpmedel-RegNetnämnd – Protokoll 2022-04-29 

                         

 



 

 

 
 
Personalenheten 
Wåhlström, Monica 
monica.wahlstrom@ockelbo.se 
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 Kommunfullmäktige 

 

Uppvaktningsreglemente 

Förslag till beslut 

Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till nytt uppvaktningsreglemente antas med giltighet från och med 

2022-09-01. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande uppvaktningsreglemente är från 2014 och är i behov av en 

omarbetning. 

Förslag till nytt uppvaktningsreglemente har tagits fram i samarbete mellan 

personalchef och presidiet för personalutskottet. 

                 

Beslutsunderlag 

Uppvaktningsreglemente                          
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KF 2022-06-27, § 

Reglemente för uppvaktning, avtackning och kondoleans av 
personal och förtroendevalda i Ockelbo kommun. 

Uppvaktning 

Ockelbo kommun vill gärna uppmärksamma medarbetare som arbetat lång tid i kommunen. 
Det gäller också förtroendevalda som har uppdrag som ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd. 

Anställningstid behöver inte vara sammanhängande och eventuell tjänstledighet räknas 
med. I det fall kommunalisering av verksamhet har skett ska även anställningstiden hos den 
förra arbetsgivaren tillgodoräknas. Personalenheten ansvarar tillsammans med varje 
förvaltning och nämnd för uppvaktningen av medarbetare.  

Medarbetare 

När en medarbetare arbetat i Ockelbo kommun i 25 år uppvaktas medarbetaren av 
arbetsgivaren med en minnesgåva guldur, smycke eller konst till ett värde av 8,5 procent av 
jubileumsårets prisbasbelopp. Beloppet avrundas uppåt till jämna hundratal. Gåvan är inte 
att betrakta som löneförmån. Uppvaktningen sker med kommungemensam middag under 
november. Personalenheten ansvarar för sammankomsten, chef ansvarar och ska närvara 
för att uppvakta sina medarbetare. 

Uppvaktning vid födelsedag 

När en medarbetare fyller 50 år uppvaktar arbetsgivaren med blommor eller blomstercheck. 

Julgåva 

Julgåva ska utdelas till alla medarbetare oavsett sysselsättningsgrad och anställningsform, 
inklusive medarbetare som är frånvarande med anledning av sjukskrivningen eller 
föräldraledighet. Julgåvan utdelas också till aktiva timavlönade medarbetare som arbetat 
40% eller mer under året. Till medarbetare som är frånvarande från Ockelbo kommun på 
heltid med anledning av annan tjänstledighet som överstiger ett år utdelas inte julgåva.  

Julgåvans värde beslutas av KLG (kommunledningsgruppen) varje år. 

Pension 

När medarbetare går i pension avtackas medarbetaren med blommor eller blomstercheck. 
Uppvaktningen sker med kommungemensam middag under november. 
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Avtackning vid avslutande av anställning. 

Varje chef ansvarar för att avtacka sina medarbetare. Om medarbetare slutar sitt arbete i 
Ockelbo kommun efter att ha arbetat i minst 15 år sker avtackning med blommor eller 
blomstercheck. 

För Chef 

• Personalenheten ansvarar för inköp av minnesgåvor och kallelser till avtackningen vid
pension, julgåva och 25 årsgåvan.

• Förvaltningarna ansvarar för 50 års uppvaktning och kondoleanser.
• När uppvaktning sker med blommor eller blomstercheckar så ska värdet vara 1,5

procent av jubileumsårets prisbasbelopp.Förtroendevald 

När förtroendevald haft uppdrag som förtroendevald i Ockelbo kommun i 24 år (6 
mandatperioder) uppvaktas förtroendevald med minnesgåva guldur, smycke, konst 
eller Ockelbo presentkort. Gåvans värde 8,5 procent av jubileumsårets prisbasbelopp. 
Uppvaktningen sker med kommungemensam middag i november. Ansvarig för 
uppvaktning är nämndsordförande/kommunstyrelseordförande/
kommunfullmäktigeordförande.  

Uppvaktning när förtroendevald lämnar sitt uppdrag 

• När förtroendevald slutar som förtroendevald efter 1 till 5 mandatperioder sker 
avtackning med blommor eller blomstercheck så ska värdet vara 1,5 procent av 
jubileumsårets prisbasbelopp.

Kondoleans 

Om en medarbetare eller förtroendevald avlider finns följande rutin inom Ockelbo kommun. 

• Vid begravning sker kondoleans med krans eller blommor eller genom att pengar
sätts in på lämplig fond.

• Vid en anställds dödsfall är det närmaste chef eller den/de som förvaltningschef
utser som deltar vid begravning. Deltagande vid begravning sker i samråd med
anhöriga. Detta gäller endast personer som innehar anställning vid dödsfallet.

• Vid en förtroendevalds dödsfall är det nämndsordförande eller kommunfullmäktiges
ordförande eller den/de som respektive ordförande utser deltar vid begravningen.
Deltagande vid begravning sker i samråd med anhöriga. Detta gäller endast de
förtroendevalda som innehar förtroendeuppdrag vid dödsfallet.
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§ 9 Dnr 2022/00273  

Uppvaktningsreglemente 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till nytt uppvaktningsreglemente antas med giltighet från och med 

2022-09-01. 

                       

 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande uppvaktningsreglemente är från 2014 och är i behov av en 

omarbetning. 

Förslag till nytt uppvaktningsreglemente har tagits fram i samarbete mellan 

personalchef och presidiet för personalutskottet.                 

 

Beslutsunderlag 

Uppvaktningsreglemente                          
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 Kommunstyrelsen 

 

Svar på revisionsrapport - Granskning av god 
ekonomisk hushållning 2021 

Förslag till beslut 

Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden.                       

Sammanfattning av ärendet 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om 

resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål 

fullmäktige beslutat.  

Grundat på granskningen av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger anledning att anse att resultatet 

inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige beslutat i 

budget 2021. 

Revisionen kan inte göra en fullständig bedömning av måluppfyllelsen 

avseende målen för god ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga 

perspektivet. Det saknas kriterier för måluppfyllelse och årsredovisningen 

lämnar inte underlag för bedömning av de kommunövergripande 

strategierna. 

Rapporten rekommenderar kommunstyrelsen att tillse att fullmäktiges 

kommunövergripande strategier kopplas till nyckeltal/indikatorer för att en 

bättre utvärdering och bedömning av måluppfyllelse ska kunna göras samt 

att utvärderingen redovisas i kommande årsredovisningar. 

Kommunkontoret har påbörjat ett arbete med att åtgärda de brister som 

rapporten påvisat.                

Beslutsunderlag 

Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 – rapport 

Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 - missiv 

Beslutet ska skickas till 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktige 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om resultaten 

för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Uppdraget 

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionella bedömning: 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat 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 förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.  

Information, mätetal och liknande underlag för bedömning av de kommunövergripande 

strategierna lämnas inte i årsredovisningen, vilket bidrar till att det är svårt att tyda om 

de kommunövergripande strategierna är uppfyllda eller inte. Mot bakgrund av detta och i 

avsaknad av tydliga kriterier för måluppfyllelse kan inte revisionen göra en fullständig 

bedömning av måluppfyllelsen avseende målen för god ekonomisk hushållning i det 

verksamhetsmässiga perspektivet. 

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 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. 

Kommunen 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 fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.  

Kommunstyrelsen 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 fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Fullmäktiges 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 kommunens årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-03-29 och 

fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-05-09. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av personal på kommunkontoret.   
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Ockelbo kommuns styrmodell omfattar Vision 2030 som är den högsta övergripande 

målnivån för kommunen. Styrmodellen har fastställts av kommunfullmäktige i juni 2019. 

Utifrån visionen har sex kommunövergripande strategier utarbetats; Ständiga 

förbättringar, Teknik som underlättar, Torgför Ockelbo, Trygga kompetensförsörjningen, 

Utveckla samhället samt Värna miljön i stort och smått. Utifrån de kommunövergripande 

strategierna fastställs mätbara mål per nämnd. 

Det av kommunfullmäktige fastställda mål- och budgetdokumentet för 2021 med plan för 

perioden 2022-2023 innehåller även ett antal finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021. Av den framgår att 5 av 5 

finansiella mål är uppfyllda.  

Finansiella mål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

God ekonomisk hushållning 
ska genomsyra kommunens 
alla verksamheter.  

Kommunen redovisar ett  
positivt resultat för året om 
22,7 mnkr. Nämnderna har  
bedrivit sina verksamheter 
inom beslutade 
budgetramar  

Målet är uppfyllt 

Årets resultat, efter 
finansnetto, ska vara minst 1 
% av skatter och utjämning.  

Årets resultat efter  
finansnetto uppgår till 22,7  
mnkr vilket motsvarar ca 
5,5 % av skatter och 
utjämning.  

Målet är uppfyllt 

Investeringar ska i möjligaste 
mån självfinansieras. Vid 
ny/ombyggnad kan upplåning 
ske utifrån separat 
bedömning.  

Årets investeringar uppgår till 
11,9 mnkr. Investeringarna 
har självfinansierats under 
året.  

Målet är uppfyllt 

Amortering av låneskuld sker 
med minst 1 % årligen.  

De långfristiga lånen  
amorterades med 7,9 mnkr 
vilket motsvarar ca 4,6 %. 

Målet är uppfyllt 

Soliditeten ska årligen 
förbättras.  

Soliditeten uppgår till 37,6 % 
(32,6 %) exkl. 
pensionsförpliktelser.   

Målet är uppfyllt 
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Mål för verksamheten 

I årsredovisningen finns en beskrivning av kommunens vision och fullmäktiges 

kommunövergripande strategier. Vidare lämnar kommunstyrelsen i årsredovisningen en 

samlad utvärdering av fullmäktiges fastställda mål för god ekonomisk hushållning 

omfattande såväl de finansiella och verksamhetsmässiga målen som de 

personalstrategiska målen. Bedömningen som lämnas är att kommunen i huvudsak har 

uppnått god ekonomisk hushållning i förhållande till kommunfullmäktiges fastställda mål 

med beaktande av att Covid-19 har påverkat samtliga verksamheter. Däremot lämnas 

ingen information eller mätetal och liknande som underlag för bedömning av de 

kommunövergripande strategierna. Det är därför inte möjligt att följa upp den bedömning 

som gjorts. 

Vi noterar att fullmäktige inte har fastställt vilka kriterier som krävs för att respektive 

kommunövergripande strategi ska bedömas vara uppfylld, delvis uppfylld eller ej 

uppfylld. De övergripande strategierna behöver konkretiseras genom att kopplas till 

nyckeltal/indikatorer för att en bättre utvärdering och bedömning av måluppfyllelsen ska 

kunna göras. 

I nämndernas verksamhetsberättelser görs en avstämning av styrelsens respektive 

nämndernas fastställda mätbara mål. Redogörelsen sker i tabellform per 

kommunövergripande strategi där respektive nämnds samt kommunstyrelsens 

måluppfyllelse per mål återges. Graden av måluppfyllelse anges som uppfyllt, delvis 

uppfyllt eller ej uppfyllt. 

Det redovisas i låg utsträckning information som underlag för bedömning av respektive 

mål för styrelsen och nämnderna. Det är därför inte möjligt att följa upp den bedömning 

som gjorts. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.  

Information, mätetal och liknande underlag för bedömning av de kommunövergripande 

strategierna lämnas inte i årsredovisningen, vilket bidrar till att det är svårt att tyda om 

de kommunövergripande strategierna är uppfyllda eller inte. Mot bakgrund av detta och i 

avsaknad av tydliga kriterier för måluppfyllelse kan inte revisionen göra en fullständig 

bedömning av måluppfyllelsen avseende målen för god ekonomisk hushållning i det 

verksamhetsmässiga perspektivet. 

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.  
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Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 

Revisionsfråga Bedömning  

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

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Ja  
5 av 5 finansiella mål är 
uppfyllda.  
 

 

Verksamhetsmål Utvärdering saknas  
I avsaknad av tydliga kriterier 
för måluppfyllelse kan inte 
revisionen göra en fullständig 
bedömning av måluppfyllelsen 
avseende målen för god 
ekonomisk hushållning i det 
verksamhetsmässiga 
perspektivet. 
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Rekommendationer 
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att 

• Tillse att utvärdering av fullmäktiges kommunövergripande strategier redovisas i 

de årsredovisningar som upprättas kommande år.  

 

• Tillse att fullmäktiges kommunövergripande strategier konkretiseras genom att 

kopplas till nyckeltal/indikatorer för att en bättre utvärdering och bedömning av  

måluppfyllelsen ska kunna göras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-04-28 

 

 

 

Cecilia Axelsson     

___________________________   

Uppdragsledare      

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår 
av projektplan från den 6 december 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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 Kommunstyrelsen 

 

Svar på revisionsrapport - Granskning av 
årsredovisning 2021 

Förslag till beslut 

Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden.                       

Sammanfattning av ärendet 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 

kommunens årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. 

Kommunens räkenskaper bedöms i allt väsentligt vara rättvisande, 

avvikelser med lag och god sed har inte identifierats. 

I förvaltningsberättelsen, drifts- och investeringsredovisningen finns 

avvikelse mot lag och god sed avseende vissa upplysningar. Noterade 

avvikelser bedöms inte vara väsentliga och påverkar inte den rättvisande 

bilden.    

Rapporten rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att kommande 

årsredovisningar lämnar de upplysningar som gällande lagstiftning och 

rekommendationer anger. 

Kommunkontoret har påbörjat ett arbete för att åtgärda de brister som 

rapporten påvisat. 

                   

Beslutsunderlag 

Granskning av årsredovisning 2021 – rapport 

Granskning av årsredovisning 2021 - missiv                          
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 

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 Nej 

 

Resultaträkning Ja 

 

Balansräkning Ja 

 

Kassaflödesanalys Ja 

 

Noter Ja 

 

Driftredovisning Nej 

 

Investeringsredovisning Nej 

 

Sammanställda 
räkenskaper 

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 kommunens eller regionens 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 fullmäktige inför 

behandlingen av årsredovisningen. 

Kommunstyrelsen 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 

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

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.  
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Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-03-29 och 

fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-05-09.  

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 
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Granskningsresultat 
 

Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser 

noterats.  

Balansräkning 

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av kommunens 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 kommunens räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande. Avvikelser mot 

lag och god sed har inte identifierats.  

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse 

Kommunen avviker mot lag och god sed avseende följande: 

• Utvärdering av den kommunala koncernens ekonomiska ställning saknas i 

avsnittet ”God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning”. 

 

• Avstämning av de mål och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk 

hushållning som formulerats för den kommunala koncernen saknas i avsnittet 

”God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning”.  

 

• Uppgifter om väsentliga personalförhållanden för den kommunala koncernen 

saknas i avsnittet ”Väsentliga personalförhållanden”.  

 
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 Ockelbo kommun, 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 Ockelbo kommun, hade påverkat dennes bedömning av 
kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
3 Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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I övrigt uppfyller förvaltningsberättelsen kraven enligt LKBR och RKRs 

rekommendationer.  

Driftredovisning 

Driftredovisningen uppfyller inte fullt ut kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation 

R14. 

Kommunen avviker mot lag och god sed avseende:  

• Översiktlig beskrivning av sambandet mellan driftredovisning och 

årsredovisningens övriga delar lämnas inte.  

 

• Upplysning om driftbudgetens uppbyggnad samt de för driftredovisningen mest 

väsentliga principerna för ekonomistyrning lämnas inte i not.  

 

• Upplysning om de för driftredovisningen mest väsentliga 

internredovisningsprinciperna lämnas inte i not.  

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen uppfyller inte fullt ut kraven enligt LKBR och RKRs 

rekommendation R14. 

Kommunen avviker mot lag och god sed avseende:  

• Översiktlig beskrivning av sambandet mellan investeringsredovisning och 

årsredovisningens övriga delar lämnas inte.  

 

• Upplysning om investeringsbudgetens uppbyggnad samt de för 

investeringsredovisningen mest väsentliga principerna för ekonomistyrning 

lämnas inte i not. 

  

• Upplysning om de för investeringsredovisningen mest väsentliga 

internredovisningsprinciperna lämnas inte i not.  

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. 

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende vissa upplysningar i 

förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investeringsredovisningen. Noterade 

avvikelser bedöms inte vara väsentliga4 och påverkar inte den rättvisande bilden. 

 
4
 Fel i förvaltningsberättelsen 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. 
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Sammanställda räkenskaper  

Årsredovisningen innehåller sammanställda räkenskaper. 

Sammanställda räkenskaperna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs 

rekommendationer.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med 

LKBR och god redovisningssed. 
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Rekommendationer 

Det är kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 

upprättande. Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi 

kommunstyrelsen att:  

• Inför upprättande av kommande års årsredovisningar säkerställa att 

förvaltningsberättelsen lämnar de upplysningar som gällande lagstiftning och 

RKR´s rekommendation R15 anger. 

 

• Inför upprättande av kommande års årsredovisningar säkerställa att 

driftredovisningen och investeringsredovisningen lämnar de upplysningar som 

gällande lagstiftning och RKR´s rekommendation R14 anger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-04-28 

 

Wictoria Ingvarsson     

___________________________   

Auktoriserad revisor    

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår 
av projektplan från den 6 december 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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 Kommunstyrelsen 

 

Remiss - Reviderad Förbundsordning - 
Samordningsförbund Gävleborg 

Förslag till beslut 

Upprättat remissyttrande avseende förslag till ny förbundsordning för 

Samordningsförbund Gävleborg godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg har 

tagits fram utifrån att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges 

kommuner och regioner har gjort en omtolkning av 10 § Lag (2003:1210) 

om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Denna tolkning innebär 

att varje förbundsmedlem ska vara representerad i förbundsstyrelsen med 

minst en ledamot och en ersättare. 

 

För Samordningsförbund Gävleborgs del innebär det att varje kommun ska 

vara representerad av med minst en ledamot och en ersättare i styrelsen. Den 

ordning som gäller nu innebär att fem kommuner utser ledamöter och fem 

utser ersättare.  

 

Ockelbo kommun ställer sig bakom förslaget att utöka antal ledamöter i 

Samordningsförbundet Gävleborg enligt styrelsens förslag och har inga 

invändningar mot övriga förslag till justeringar.                          

Beslutsunderlag 

Förbundsordning reviderad juni 2016 

Förslag reviderad förbundsordning Samordningsförbund Gävleborg              

Ärendet 

Samordningsförbundets styrelse har fastställt ett förslag till reviderad 

förbundsordning som skickats på remiss till alla medlemmar. Remissvar ska 

inkomma senast 2022-06-23.  

 

Den största förändringen som föreslås i detta förslag till ny förbundsordning 

är en utökad representation av förbundets medlemskommuner. I övrigt har 

smärre justeringar gjorts i det nya förslaget till förbundsordning. Både 

nuvarande förbundsordning och styrelsens förslag till ny förbundsordning 

bifogas. 

 



Ockelbo kommun 
Datum 

2022-05-17 
 

KS 2022/00296 
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Förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg 

Samordningsförbund Gävleborg (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen 

(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, kommun/-er och region/landsting. 

1 § Förbundets namn  

Förbundets namn är Samordningsförbund Gävleborg. 

2 § Förbundets säte   

Förbundets säte är Gävle kommun. 

3 § Förbundets medlemmar  

Förbundet har tretton medlemmar; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 

Gävleborg och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, 

Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn.  

4 § Förbundets ändamål  

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Gävleborgs län svara för 

finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser, mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg 

och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, 

Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn. Syftet är att underlätta och förbättra möjligheterna till 

egen försörjning för individer som är i behov av samordnade förebyggande eller 

rehabiliterande insatser. Förbundet ska sträva efter en effektiv användning av gemensamma 

resurser.  

5 § Styrelsen 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av tretton ledamöter och 

tretton ersättare. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets 

samtliga kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare. Ej tjänstgörande ersättare har 

närvaro- och yttranderätt vid tillfällen beslutade av styrelsen. 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från den 1 januari året efter det att val till 

fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser ordförande och vice 

ordförande. 
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6 § Uppgifter och beslutanderätt  

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid alla beslut 

relaterade till verksamhetsplan och budget ska kvalificerad majoritet med 4/5 gälla. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst. Medlemmarna ska samråda innan beslut om budget 

fattas.  

Förbundet har till uppgift att:  

• besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  

• besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas  

• upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen  

• svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  

• stödja samverkan mellan samverkansparterna  

• finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  

• finansiera förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda, 

eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster 

som är avsedda för enskilda.  

7 § Personal  

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt 

styrelsens anvisningar.  

8 § Initiativrätt  

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive 

huvudmans beslutsordning.  

9 § Samråd  

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 

förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 

Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som 

behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

 



 

 

3 

 

10 § Kungörelser  

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets 

officiella anslagstavla och hos kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, 

Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn samt på Region Gävleborgs 

anslagstavla.  

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader  

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 

till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Det gäller även när en medlem begär utträde 

ur förbundet enligt 15§. 

Fördelningen mellan medlemmarna är att staten via Försäkringskassan bidrar med hälften av 

medlen. Region Gävleborg bidrar med en fjärdedel och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, 

Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn gemensamt 

med en fjärdedel, enligt fördelningsnyckeln 75% försörjningsmått och 25% invånare, i åldern 

16–64 år.  

12 § Styrning och insyn  

Delårsuppföljning med helårsprognos för verksamhet och ekonomi ska upprättas och skickas 

till medlemmarna. I samband med bokslut redovisas årligen verksamhetens utfall till 

medlemmarna.  

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga 

krediter för verksamheten.  

13 § Budget  

Varje år upprättas en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. 

För det första av de tre åren ska en preciserad årsbudget upprättas. Överskott eller underskott 

överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.  

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande 

kalenderår.  

Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För 

första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet 

bildas.  

14 § Revisorer och revision  

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 

revisor för varje förbundsmedlems räkning. Försäkringskassan utser statens revisor. 

Kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, 

Sandviken och Söderhamn samt Region Gävleborg utser en gemensam revisor.  
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Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § i lagen (2003:1210) om 

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.  Revisorer väljs för fyra år räknat från och 

med den 1 april året efter det att val till fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. 

Mandattid för statens revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas 

bestämmelserna i 26 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser.  

15 § Utträde  

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 

tre år.  

Vid en parts utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden 

regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan 

återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 §.  

16 § Likvidation och upplösning  

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 

medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 

huvudmännen.  

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 

kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 

Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.  

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 

Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 

som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande 

tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits 

medlemmarna.  

17 § Tvister  

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.  

18 § Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer   

Arvoden och övriga ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare 

samt kommunernas och Region Gävleborgs revisor, ska följa principerna i Gävle kommuns 

arvodesreglemente. Om sakkunnigt biträde anlitas av revisorer betalas arvode av förbundet. 

För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning. 

Arvoden och övriga ersättningar till ej tjänstgörande ersättare utgår vid tillfällen beslutade av 

styrelsen. 
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19 § Arkivtillsyn   

Region Gävleborg ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina 

skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).  

20 § Förbundets bildande  

Förbundets bildades den 15 december 2014 genom att samtliga medlemmar vid den 

tidpunkten godkände förbundsordningen. 
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Förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg 

Samordningsförbundet Gävleborg (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen 

(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, kommun/-er och region/landsting. 

 

1 § Förbundets namn  

Förbundets namn är Samordningsförbund Gävleborg. 

2 § Förbundets säte   

Förbundets säte är Gävle kommun. 

3 § Förbundets medlemmar  

Förbundet har tretton medlemmar; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 

Gävleborg och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, 

Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn.  

4 § Förbundets ändamål  

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Gävleborgs län svara för en 

finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att underlätta och förbättra 

möjligheterna till egen försörjning för individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser. Syftet är också att arbeta med samordnade förebyggande insatser. 

Förbundet ska sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser.  

5 § Styrelsen 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och åtta 

ersättare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gävleborg utser vardera en 

ledamot och en ersättare. Kommunerna utser tillsammans fem ledamöter och fem ersättare. 

Ersättarna har närvaro- och yttranderätt. Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden 

från och med den 1 januari 2015 till och med 31 december 2018. 

Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter 

det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser ordförande.  
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6 § Uppgifter och beslutanderätt  

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid beslut om  

budget och verksamhetsplan ska kvalificerad majoritet med 3/4 gälla. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.  

Förbundet har till uppgift att:  

 besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  

 besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas  

 upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen  

 svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  

 stödja samverkan mellan samverkansparterna  

 finansiera förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat 

 finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 

vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som 

är avsedda för enskilda.  

7 § Personal  

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt 

styrelsens anvisningar.  

8 § Initiativrätt  

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive 

huvudmans beslutsordning.  

9 § Samråd  

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 

förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 

Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som 

behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.  
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10 § Kungörelser  

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets 

officiella anslagstavla och hos kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, 

Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn samt på Region Gävleborgs 

anslagstavla.  

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader  

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 

till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.  

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, 

Region Gävleborg med en fjärdedel och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, 

Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn gemensamt med en 

fjärdedel.  

12 § Styrning och insyn  

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och 

ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband 

med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.  

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga 

krediter för verksamheten.  

13 § Budget  

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för 

de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad 

årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska 

också åtföljas av mål för verksamheten.  

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande 

kalenderår.  

Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För 

första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet 

bildas.  

14 § Revisorer och revision  

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 

revisor för varje förbundsmedlems räkning. Försäkringskassan utser statens revisor. 

Kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, 

Sandviken och Söderhamn samt Region Gävleborg utser en gemensam revisor.  
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Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § i lagen (2003:1210) om 

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.  

Revisorer utses första gången för tiden från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 

mars 2019. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det 

att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Mandattid för statens revisor 

hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003:1210) 

om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.  

15 § Utträde  

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 

tre år.  

Vid en parts utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden 

regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan 

återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 §.  

16 § Likvidation och upplösning  

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 

medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 

huvudmännen.  

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 

kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 

Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.  

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 

Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 

som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande 

tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits 

medlemmarna.  

17 § Tvister  

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.  

18 § Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer   

Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, 

ersättare samt kommunernas och landstingets revisor ska följa Gävle kommuns principer. För 

den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning. 
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19 § Arkivtillsyn   

Region Gävleborg ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina 

skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).  

20 § Förbundets bildande  

Förbundets anses bildat den 15 december 2014 under förutsättning att samtliga medlemmar 

har godkänt denna förbundsordning då.  

 

 

 

Reviderad 2016-06-01 

 



 

 

 
 
Kommunkontoret 
Tillväxtgruppen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-09 
Referens 

KS 2022/00243  
 

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Ansökan om visionsmedel - tält till föreningar i 
kommunen och kommunala arrangemang 

Förslag till beslut 

Ockelbo Föreningsallians visionsmedelsansökan på 20.000 kronor för att 

införskaffa tält, som kan nyttjas av föreningar i kommunen samt vid 

kommunala arrangemang beviljas. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Många föreningar är i behov av tält vid olika evenemang. Ockelbo 

Föreningsallians önskar inköpa ett större tält (ca 6x10 meter), som kan 

användas/lånas av registrerade föreningar inom Ockelbo kommun. Tältet kan 

även användas vid kommunala arrangemang, t.ex. nationaldagsfirande och 

liknande. Det är inte aktuellt för kommunen att köpa och hyra ut tält till 

föreningar, utan detta sker i Föreningsalliansens regi.  

Tältet som inköps beskrivs som robust, hållbart och väderbeständigt och 100 

% vattentätt. Det är möjligt att köpa reservdelar i 10 år från inköpsdatum.                         

Beslutsunderlag 

Visionsmedelsansökan                          

Beslutet ska skickas till 

Ockelbo Föreningsallians 

Sammankallande för Tillväxtgruppen 



Ärendenummer: #3298 | Datum: 2022-03-24 15:43 Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
070-5332141

 E-postadress
s_vestbom@hotmail.com

 För- & Efternamn
Staffan Vestbom

Kontaktperson

 Postnummer och ort
81694 Ockelbo

 Adress
Fermberget 9

 Organisationsnummer
885501-2434

 Organisationens namn
Ockelbo Föreningsallians

Visionsmedel för projekt - Ansökan
Ärendenummer: #3298 | 2022-03-24 15:43

1. Ansvarig för ansökan

Verksamhet

Förening

Kontaktuppgifter

2. Vision 2030



Ärendenummer: #3298 | Datum: 2022-03-24 15:43 Sida  av 2 3

 Ange sökt belopp
20000

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.

Ockelbo Föreningsallians önskar att inköpa ett större tält (minst 6x10 meter) som kan användas 
av föreningar inom Ockelbo. Alla i Ockelbo registrerade föreningar skall kunna låna tältet.

Tältet är också möjligt att använda vid Ockelbo Kommuns arrangemang tex. 
nationaldagsfirande och liknande.

Slutdatum är satt eftersom ansökan kräver ett datum. En rimlig livstid för ett tält av detta slaget 
är 5 år. Reservdelar till denna typ av tält finns i 10 år.

Ange sökt belopp

Specificera kostnaderna/budget

Ange era kostnader för projektet

Inköpskostnad enligt prislista.



Ärendenummer: #3298 | Datum: 2022-03-24 15:43 Sida  av 3 3

 Datum
2025-05-24

 Datum
2022-05-28

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.



 

 

 
 
Kommunkontoret 
Tillväxtgruppen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-09 
Referens 

KS 2022/00349  
 

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Ansökan om visionsmedel - renovering av flytbryggor, 
Lilla Rännsjön, Ulvsta 

Förslag till beslut 

Ulvsta Fritidsförenings visionsmedelsansökan på 25.000 kronor för att 

renovera flytbryggor i Lilla Rännsjön beviljas. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Ulvsta Fritidsförening ansöker om stöd för att renovera flytbryggorna vid 

Lilla Rännsjön i Ulvsta. Det är en populär badplats som är öppen för alla. 

Bryggorna är i behov av renovering för att de ska vara säkra för allmänheten. 

Ansökan avser material och arbetet utförs ideellt av föreningen.                         

Beslutsunderlag 

Visionsmedelsansökan                          

Beslutet ska skickas till 

Sökanden 

Sammankallande för Tillväxtgruppen 

 



Ärendenummer: #3497 | Datum: 2022-05-03 17:13 Sida  av 1 3

 Notifieringar
SMS

 Mobiltelefon
070-9800475

 För- & Efternamn
Inge Persson

Kontaktperson

 Postnummer och ort
81694 Ockelbo

 Adress
c/o Susanne Landin, Trossvägen 8

 Organisationsnummer
885500-7749

 Organisationens namn
Ulvsta Fritidsförening

Visionsmedel för projekt - Ansökan
Ärendenummer: #3497 | 2022-05-03 17:13

1. Ansvarig för ansökan

Verksamhet

Förening

Kontaktuppgifter

2. Vision 2030



Ärendenummer: #3497 | Datum: 2022-05-03 17:13 Sida  av 2 3

 Datum
2022-06-19

 Ange sökt belopp
25000

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.

Renovering av flytbryggor i Lilla Rännsjön Ulvsta

Bryggorna i Lilla Rännsjön är nu i behov av renovering för att de ska vara säkra för allmänheten. 
Badplatsen är välbesökt och öppen för alla. Arbetet utförs idéellt av Ulvsta fritidsförening. 
Renoveringen gör att bryggorna kommer att bestå längre.

Ange sökt belopp

Specificera kostnaderna/budget

Ange era kostnader för projektet

Reglar, trallvirke, vinkeljärn, trallskruv, flytblock, vagnsbult, mutter och brickor, montageskruv, 
ledat bryggbeslag. Priser från C24Bygg, svenska flytblock och marina varor.

Planerat startdatum

Tänk på att handläggningstiden påverkas av kommunstyrelsens olika sammanträdestillfällen.



Ärendenummer: #3497 | Datum: 2022-05-03 17:13 Sida  av 3 3

 Datum
2022-07-03

Planerat slutdatum

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



 

 

 
 
Kommunkontoret 
Larsson, Malin 
malin.larsson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-09 
Referens 

KS 2021/00604  
 

  

 

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på medborgarförslag - Rehabiliterande 
sjukgymnastik i Ockelbo simhall 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att kommunen involverar 

sjukgymnasterna på hälsocentralen och lockar dem till att hålla i 

rehabiliterande sjukgymnastik i bassängen. Två pass per vecka lämpligen en 

förmiddagstid och en eftermiddagstid. Det skulle underlätta betydligt för 

sjuka och handikappade om de kunde åtnjuta detta på hemmaplan. 

Svar: I Ockelbo kommuns simhall finns i dagsläget ingen bassäng med rätt 

temperatur i vattnet för rehabiliterande sjukgymnastik. Olika aktiviteter i 

simhallen kräver olika temperatur på vattnet. Att ställa om och anpassa 

bassängtemperaturen mellan t.ex. motionssim och rehabilitering tar ett par 

dygn, och sedan tar det samma tid att ställa tillbaka igen med den anläggning 

som finns idag. 

  

Förslagsställaren till medborgarförslaget hänvisar till resurser i primärvården 

(sjukgymnast/fysioterapeut). Ockelbo kommun har inte ansvaret och 

rådighet över primärvårdens resurser.  

                         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Rehabiliterande sjukgymnastik i Ockelbo simhall 

                          

Beslutet ska skickas till 

Förslagsställaren 



Ärendenummer: #3143 | (signerad) | Datum: 2021-10-11 20:57 Sida  av 1 3

Medborgarförslag
Ärendenummer: #3143 | (signerad) | 2021-10-11 20:57

1. Förslag

Förslaget

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

Hej Kommunen - Hej Ann-Chatrine !

Då vi inom kommunen har ett badhus som inte nyttjas optimalt så har jag ett förslag.

Involvera sjukgymnasterna på hälsocentralen och locka dem till att hålla i rehabiliterande 
sjukgymnastik i bassängen.

Två pass per vecka lämpligen en förmiddagstid och en eftermiddagstid.

Det finn så många som skulle ha både nytta och glädje av det. Vare sig en ,har ont i lederna, lider 
av artros eller "bara" är allmänt slutkörd.



Ärendenummer: #3143 | (signerad) | Datum: 2021-10-11 20:57 Sida  av 2 3

 Notifieringar
E-post
SMS

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort
81695 Åmotsbruk

 Adress
Smedgårdsvägen 9

 För- och efternamn
MIA UTZINGER

 Personnummer

Motivering

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

Då jag flyttade hit i mitten av 20 talet fanns det möjlighet att få komma o bada o gympa i 
varmbadbassäng i Sandviken.

Det är nu länge sedan denna förmån försvann.

Jag förstår att kommunen inte betalar för långväga rehabresor utan att detta betalas av 
regionen via sjukresor men

det skulle underlätta betydligt för sjuka och handikappade om de kunde åtnjuta detta på 
hemmaplan.

2. Övrigt

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde

Nej

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter



Ärendenummer: #3143 | (signerad) | Datum: 2021-10-11 20:57 Sida  av 3 3

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

MIA UTZINGERNamn: 
Person ID: 

2021-10-11 20:57Datum: 
E8B91217279CAC0BDD25E9B7CFE627C8BFB85C23Signerad checksumma: 



 

 

 
 
Kommunkontoret 
Larsson, Malin 
malin.larsson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-05-09 
Referens 

KS 2021/00649  
 

  

 

 Kommunfullmäktige 

 

Motion - 30-timmars förskola för barn med 
föräldralediga vårdnadshavare (MP) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Niels Hebert (MP) yrkar i en motion förslaget att 30-timmars förskola ska 

erbjudas samtliga barn i förskolan under vårdnadshavares föräldraledighet.   

Svar: I dagsläget erbjuds barn till föräldralediga 15 timmars förskola per 

vecka. Tiden är vanligtvis förlagd tisdag-torsdag 09.00-14.00 (5 

timmar/dag). Det finns kommuner som förlägger tiden alla dagar/vecka 3 

timmar/dag. 

15 timmars förskola erbjuds för fler än enbart barn till föräldralediga. 

Grunden för placering med rätt till minst 15 timmar gäller även för de som 

arbetar/ studerar, är arbetssökande eller de barn som har rätt till allmän 

förskola. Detta regleras i 4 och 6 §§ skollagen (2010:800). 

8 kap 4 § skollagen: Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller 

tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer 

av 5-7 §§. 

8 kap 6 § skollagen: Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga 

enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och 

med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 

timmar i veckan. 

Vårdnadshavares ansvar regleras bland annat genom nedanstående i 

föräldrabalken (1949:381): 

6 kap 1 § föräldrabalken: Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och fostran. 

Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte 

utsättas för kroppslig bestraffning eller kränkande behandling. 

6 kap 2 § andra stycket föräldrabalken: Den som har vårdnaden om ett barn 

har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets 

behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för 

att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, 

utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får 



Ockelbo kommun 

Datum 

2022-05-09 
 

KS 1.1.1.1 
2021/00649 

Sida 

2(2) 

 

 

tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra barnet att 

orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att 

barnet står under uppsikt eller andra lämpliga åtgärder vidtas. 

Det finns redan i dagsläget möjlighet att ansöka om utökad tid på förskolan 

utöver 15 timmar. Om barnet har ett eget behov utifrån 5 eller 7 §§ 8 kap 

skollagen (2010:800). 

8 kap 5 § skollagen: Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i 

den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller 

studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i 

övrigt. 

8 kap 7 § skollagen: Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ 

erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 

särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.                         

Beslutsunderlag 

Motion - 30-timmars förskola för barn med föräldralediga vårdnadshavare 

(MP)                          

Beslutet ska skickas till 

Motionären 
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§ 41 Dnr 2022/00069  

Motion - 30-timmars förskola för barn med 
föräldralediga vårdnadshavare (MP) 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Utbildnings- och kulturnämndens förslag till Kommunfullmäktige: 

Motionen avslås.                       

 

Ärendebeskrivning 

Niels Hebert (MP) yrkar i en motion förslaget att 30-timmars förskola ska 

erbjudas samtliga barn i förskolan under vårdnadshavares föräldraledighet.   

 

Svar:  

I dagsläget erbjuds barn till föräldralediga 15 timmars förskola per vecka. 

Tiden är vanligtvis förlagd tisdag-torsdag 09.00-14.00 (5 timmar/dag). Det 

finns kommuner som förlägger tiden alla dagar/vecka 3 timmar/dag. 

15 timmars förskola erbjuds för fler än enbart barn till föräldralediga. 

Grunden för placering med rätt till minst 15 timmar gäller även för de som 

arbetar/ studerar, är arbetssökande eller de barn som har rätt till allmän 

förskola. Detta regleras i 4 och 6 §§ skollagen (20210:800). 

8 kap 4 § skollagen: Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller 

tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer 

av 5-7 §§. 

8 kap 6 § skollagen: Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga 

enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och 

med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 

timmar i veckan. 

Vårdnadshavares ansvar regleras bland annat genom nedanstående i 

föräldrabalken (1949:381): 

6 kap 1 § föräldrabalken: Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och fostran. 

Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte 

utsättas för kroppslig bestraffning eller kränkande behandling. 

6 kap 2 § andra stycket föräldrabalken: Den som har vårdnaden om ett barn 

har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets 

behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för 

att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, 

utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får 
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tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra barnet att 

orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att 

barnet står under uppsikt eller andra lämpliga åtgärder vidtas. 

Det finns redan i dagsläget möjlighet att ansöka om utökad tid på förskolan 

utöver 15 timmar. Om barnet har ett eget behov utifrån 5 eller 7 §§ 8 kap 

skollagen (2010:800). 

8 kap 5 § skollagen: Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i 

den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller 

studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i 

övrigt. 

8 kap 7 § skollagen: Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ 

erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 

särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. 

 

Beslutsunderlag 

T f utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2022-04-19. 

Kommunstyrelsen § 125/2021 

Motion – 30-timmars förskola för barn med föräldralediga vårdnadshavare.  

Inlägg 
Jonny Lindblom (SD). 

 

      

      

      

      

 

 

 



       Motion 
       2021-11-04  
 

 

 

Kommunfullmäktige i Ockelbo 

 

30-timmars förskola för barn med föräldralediga vårdnadshavare 

Att vara föräldraledig är till stor del en heltidssysselsättning och kräver hög grad av upp-
märksamhet och prestation av den hemmavarande föräldern. Äldre barn i förskoleåldern 
som samtidigt befinner sig hemma kräver en stor del av vårdnadshavarens tid och engage-
mang. Dessutom har förskolebarn ett ganska stort mått av socialt umgängesbehov som ett 
spädbarn och en förälder inte lever upp till. 

I dagsläget erbjuds dessa barn endast att kostnadsfritt delta under den pedagogiska verk-
samheten på förskolan, dvs 15 timmar tisdagar-torsdagar. Det är en kort tid för att odla 
barnets sociala färdigheter. Dessutom är det många vårdnadshavare i kommunen som har 
en bit att åka till förskolan och helt enkelt inte tycker det är värt att packa in barn i bilen 
och åka till förskolan för att knappt hinna hem innan det är dags att åka och hämta igen. 
Resultatet blir att en del barn inte går i förkola alls under föräldraledigheten. 

Vi tror att möjlighet till utökad tid på förskolan skulle vara utvecklande för barnen och 
möjliggöra en föräldraledighet med högre kvalitet för vårdnadshavare och spädbarn. Utö-
ver den kostnadsfria förskoleverksamheten borde det vara möjligt att mot en mindre kost-
nad erbjuda förlängd vistelsetid inom förskolan för syskon. Många kommuner i Sverige er-
bjuder redan detta med gott resultat. 

 

Miljöpartiet i Ockelbo yrkar att 

• 30 timmars förskola ska erbjudas samtliga barn i förskolan under vård-
nadshavares föräldraledighet  

 

 
 
 
Miljöpartiet i Ockelbo 
Niels Hebert 
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§ 11 Dnr 2022/00365  

Antalet sammanträdesdagar för personalutskottet 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Från och med 2023 återgår antalet sammanträden för personalutskottet till 

tidigare fyra (4) per år, då behovet av ett utökat antal inte bedöms kvarstå.  

2. Sammanträdet den 4 oktober 2022 ställs in. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-20, § 213, att antalet sammanträden 

utökas fr o m 2019 till sex (6) sammanträden per år. 

Ordförande föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter att 

antalet sammanträden per år, från och med 2023, återgår till tidigare fyra (4) 

då behovet av ett utökat antal inte bedöms kvarstå.  

Sammanträdet den 4 oktober 2022 ställs in. 
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 Kommunstyrelsen 

 

KS-KF ärenden 

Förslag till beslut 

• Uppvaktningsreglemente 

• Svar på medborgarförslag - Rehabiliterande sjukgymnastik i Ockelbo 

simhall 

• Svar på motion - 30-timmars förskola för barn med föräldralediga 

vårdnadshavare (MP) 

                       

 


