
 

 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-05-31 

 

  

 
  
 

Kommunstyrelsen 
Plats: Gläntan, Sjöängsvägen 35 
Tid: tisdag 14 juni 2022 kl. 09:00 

 

Ärende Föredragande  

1.  Val av justerare 
 

  

2.  Fastställande av dagordning 
 

  

3.  Redovisning av delegationsbeslut 
 

 3 

4.  Delgivningar 
 

 4 

5.  Förslag till ny förbundsordning Gästrike 
återvinnare 
 

Daniel Hansson, Gästrike 
återvinnare, 09:00 

5 
KF 

6.  Ekonomisk uppföljning per 30 april 2022 
 

J Sandelin Eriksson 28 

7.  Års- och flerårsbudget 2023-2025 - preliminära 
ramar 
 

J Sandelin Eriksson 29 
KF 

8.  God ekonomisk hushållning, -riktlinje och 
kriterier 
 

J Sandelin Eriksson 251 
KF 

9.  Långsiktig investeringsplan 2023-2029 
 

J Sandelin Eriksson 262 

10.  Försäljning - del av fastigheten Säbyggeby 3:58 
 

J Krüger/Ronny Henning, 
10:15 

268 
KF 

11.  Ändring av avtal/reglemente för gemensamma 
nämnden för företagshälsovård 

J Krüger 269 
KF 

12.  Ändring av samverkansavtal/reglemente för 
gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten 
 

J Krüger 283 
KF 



Ockelbo kommun 
Datum 
2022-05-31 

 Sida 
2(2) 

 

 

Ärende Föredragande  

13.  Trädpolicy för Ockelbo kommun H Eriksson 293 
KF 

14.  Svar på medborgarförslag - Cykelbana Fornwij-
Åbyggeby 
 

 296 
KF 

15.  Svar på medborgarförslag – Tillåt inga fler 
vindkraftverk i Ockelbo kommun 

 300 
KF 

16.  Medborgarförslag – Kulturarvstrappa  KF 

17.  KS-KF ärenden 
 

 307 

18.  Information kommunstyrelsen 
Kriget i Ukraina – vad händer i kommunen 
Destinationsstrategin 
Enkätsvar företagsklimat 
Uppföljning bredbandsstrategi 2021-2025 
Målprocess 

 
M Lindblom/A Roth 
M Ekström 
M Ekström 
L Sen Thakuri, 11:15 
J Krüger 
 

308 

 
Magnus Jonsson 
ordförande 

 

 



 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-05-31 

Referens 
KS 2022/00006  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2022-05-05 – 2022-05-31 har inga delegationsbeslut fattats. 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-05-31 

Referens 
KS 2022/00007  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Delgivningar 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
• Företagshälsovårdsnämnd – Protokoll 2022-04-29 
• Länsstyrelsen Gävleborg – Information – Ny lag om tobaksfria 

nikotinprodukter den 1 augusti 2022 
• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2022-05-18 
• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2022-05-18 
• Sveriges Kommuner och Regioner – Meddelande från styrelsen – 

Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 2023 
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB – Brev – 

Tillsammans stärker vi beredskapen 
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Kommunkontoret 
Krüger, Joachim 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-06-01 

Referens 
KS 2022/00356  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Förslag till ny förbundsordning Gästrike återvinnare 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Förslag till ny förbundsordning godkänns. 
2. Förbundsordningen gäller från och med 1 januari 2023. 
3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i 
kommunfullmäktige i övriga medlemskommuner. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till ny förbundsordning för Gästrike återvinnare har arbetats fram 
under 2021/2022 på tjänstemannanivå i samverkan mellan Gästrike 
återvinnare och medlemskommunerna. Sammanhållande för detta initiativ 
var Gästrikerådet och dess kommundirektörsgrupp. Förslaget, som bland 
annat innehåller en ändring av förbundets politiska styrning från 
förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse till förbundsdirektion, har under 
perioden mars-april varit ute hos medlemskommunerna på remiss. Därefter 
har kommunstyrelseordförandena och kommundirektörerna tillsammans gått 
igenom inkomna synpunkter varefter ett slutgiltigt förslag till ny 
förbundsordning skrivits fram. Det som skiljer det slutgiltiga förslaget från 
remissversionen är bland annat: 

• Antalet ledamöter och ersättare i den nya förbundsdirektionen 
föreslås bli 12+12 i stället för 7+7 (§ 6). 

• Det skrivs in att en gemensam avfallstaxa tas fram och bereds av 
direktionen (§ 13). 

• Bestämmelse om förbundets rätt att disponera viss angiven 
kontokredit ersätts med skrivning om lägsta nivå för förbundets 
soliditet (§ 14). 

• Vissa preciseringar och ändringar av datum i förbundets budget- och 
boksluts-processer samt medlemskommunernas styrning och insyn i 
förbundets ekonomi (§ 15). 

• Begreppet ”i princip” läggs till avsnittet om ersättning för 
förtroendeuppdrag (§ 19).                        
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Ockelbo kommun 
Datum 
2022-06-01 

 
KS 2022/00356 

Sida 
2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 
Nu gällande förbundsordning 
Sammanställning över ändringar i förhållande till nu gällande 
förbundsordning 
Beslutsversion ny förbundsordning 
Missiv till ny förbundsordning                          

Beslutet ska skickas till 

Gästrike återvinnare 
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 1(1) 
 
 Missiv 2022-05-06 

 
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 
 

Förslag till ny förbundsordning för Gästrike återvinnare   
Ett förslag till ny förbundsordning för Gästrike återvinnare arbetades fram under 2021/2022 i 
samverkan på tjänstemannanivå mellan Gästrike återvinnare och medlemskommunerna. 
Sammanhållande för detta initiativ var Gästrikerådet och dess kommundirektörsgrupp. 
Förslaget, som bland annat innehåller en ändring av förbundets politiska styrning från 
förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse till förbundsdirektion, har under perioden mars-
april varit ute hos medlemskommunerna på remiss. Därefter har kommunstyrelseordförandena 
och kommundirektörerna tillsammans gått igenom inkomna synpunkter varefter ett slutgiltigt 
förslag till ny förbundsordning skrivits fram. Det som skiljer det slutgiltiga förslaget från 
remissversionen är bland annat: 

• Antalet ledamöter och ersättare i den nya förbundsdirektionen föreslås bli 12+12 i 
stället för 7+7 (§ 6). 

• Det skrivs in att en gemensam avfallstaxa tas fram och bereds av direktionen (§ 13). 
• Bestämmelse om förbundets rätt att disponera viss angiven kontokredit ersätts med 

skrivning om lägsta nivå för förbundets soliditet (§ 14). 
• Vissa preciseringar och ändringar av datum i förbundets budget- och boksluts-

processer samt medlemskommunernas styrning och insyn i förbundets ekonomi (§ 15). 
• Begreppet ”i princip” läggs till avsnittet om ersättning för förtroendeuppdrag (§ 19). 

 
Kommunfullmäktige i respektive kommun föreslås besluta att: 

1. Godkänna förslaget till ny förbundsordning (enligt bilaga). 
2. Förbundsordningen ska gälla från 1 januari 2023. 
3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i kommunfullmäktige 

i övriga medlemskommuner. 
 
Bilagt beslutsunderlag: 

• Förslag till ny förbundsordning (beslutsversion) 
• Sammanställning över ändringar i förhållande till nu gällande förbundsordning 
• Nu gällande förbundsordning 

 
Protokollsutdrag med fullmäktigebeslutet skickas till samtliga medlemskommuner och 
Gästrike återvinnare. 
 
 
Hälsningar 
 
Maria Wikström 
Kommundirektör  
Älvkarleby kommun (ordförandekommun för Gästrikerådet) 
 
 
Sändlista: Gävle kommun, Hofors kommun, Ockelbo kommun, Sandvikens kommun och Älvkarleby kommun 
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 1(3) 
 
 Sammanställning av ändringar, förbundsordning GÅ 
 2022-05-06  

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 tre ledamöter + tre ersättare vardera och 
övriga medlemskommuner utser två ledamöter + två 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, förbundsordning GÅ 
 2022-05-06  

 
§ 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 

Det skrivs in att en gemensam avfallstaxa tas fram och bereds av direktionen 
för att sedan antas av respektive förbundsmedlems kommunfullmäktige. 
 
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”. Dessutom byts begreppet ”Gävles ”koncernkonto” ut mot 
”Gävles internbank”. 
 
§ 14 Lån och borgen 

I gällande förbundsordning står  att förbundet äger disponera en 
rörelsekredit om maximalt 200 miljoner kronor hos Gävle kommun, 
alternativt helt eller delvis placera lån inom motsvarande ram. I förslaget till 
ny förbundsordning tas denna skrivning bort och ersätts med en 
bestämmelse om att soliditeten ska vara lägst 20 procent. 
 
§ 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. 
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 3(3) 
 
 Sammanställning av ändringar, förbundsordning GÅ 
 2022-05-06  

§ 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.” 
 
§ 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 står att arvoden och ersättningar 
beslutas av förbundsfullmäktige och att förändringar i princip ska följa de 
ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Gävle kommun. I det nya 
förslaget står ”att arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter 
och ersättare i direktionen samt till revisorerna i princip 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 är uppdaterad efter remissrundan 
Älvkarleby kommun  
Utredare Erik Klippmark  
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 1(9) 
 
 Beslutsversion 2022-05-06, ny förbundsordning GÅ  

Förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike 
Återvinnare 
 
Antagen av medlemskommunerna: 

Gävle 2022-xx-xx 

Ockelbo 2022-xx-xx 

Hofors 2022-xx-xx 

Sandviken 2022-xx-xx 

Älvkarleby 2022-xx-xx 

 

§ 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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 2(9) 
 
 Beslutsversion 2022-05-06, ny förbundsordning GÅ  

• 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.  
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 3(9) 
 
 Beslutsversion 2022-05-06, ny förbundsordning GÅ  

§ 6. Förbundsdirektion 
 
Förbundsdirektionen är kommunalförbundets högsta beslutande 
församling och har det yttersta ansvaret för verksamheten.  
 
Ledamöter och ersättare 
 
Förbundsdirektionen ska ha tolv ledamöter och lika många ersättare. 
Gävle kommun och Sandvikens kommun utser vardera tre ledamöter 
och tre ersättare. Övriga medlemskommuner utser vardera två 
ledamöter och två 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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 4(9) 
 
 Beslutsversion 2022-05-06, ny förbundsordning GÅ  

§ 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 sammanträden 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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 5(9) 
 
 Beslutsversion 2022-05-06, ny förbundsordning GÅ  

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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 Beslutsversion 2022-05-06, ny förbundsordning GÅ  

§ 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 en avfallstaxa. En 
gemensam avfallstaxa tas fram och bereds av direktionen för att 
sedan antas av respektive förbundsmedlems kommunfullmäktige. 
 
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. 
 
Medlemmarna har enligt lag ekonomiskt ansvar för förbundets 
förbindelser. Förbundet ska dock genom överenskommelse med 
medlemmarna söka balans i förbundets ekonomi. Kostnaderna för 
förbundets verksamhet ska i den mån de inte täcks på annat sätt 
erläggas av medlemmarna och fördelas 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 internbank samt i övrigt följa vid var 
tid gällande finanspolicy för Gävle kommun.  
 
 
§ 14. Lån och borgen 
 
För att bibehålla förbundets ekonomiska stabilitet ska soliditeten 
lägst vara 20 procent. 
 
Kommunalförbundet får endast ingå borgen i förhållande till hel- eller 
majoritetsägt företag. 
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§ 15. Budget och ekonomisk styrning 
 
Förbundsdirektionen 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. 
 
Kommunalförbundets budgetprocess sker på följande sätt: 

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

• Medlemskommunerna beslutar senast i september om 
avfallstaxa för förbundets verksamhetsområde.  

• Senast vid utgången av september månad ska direktionen 
fastställa kommunalförbundets budget för kommande 
verksamhetsår inklusive ekonomisk plan för den kommande 
treårsperioden. 

 
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. Budgeten ska vara upprättad i balans enligt 
kommunallagen 11 kap 5 §. 

• 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 februari. 
Kommunalförbundets årsredovisning ska lämnas till 
medlemskommunerna senast den 31 mars. 

• Handlingar ska upprättas enligt medlemskommunernas 
kommunicerade anvisningar och tidplaner för budget och 
bokslut med mera. 
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 Beslutsversion 2022-05-06, ny förbundsordning GÅ  

§ 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 
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. 
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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 
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 i princip Gävle kommuns 
arvodesreglemente. 
 
 
§ 20. Ändring i förbundsordningen 
 
Denna förbundsordning får endast ändras efter godkännande av 
kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner. 
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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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Ekonomienheten 
Sandelin Eriksson, Johanna 
johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-06-07 

Referens 
KS 2022/00180  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning per 30 april 2022 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk uppföljning för Ockelbo kommun per 30 april 2022. 
Kommunen uppvisar ett resultat per 30 april om 13,5 mkr. Årsprognos 2022 
10,0 mkr.                        

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning april 2022                          
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Ekonomiutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-20 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 7 Dnr 2022/00255  

Års- och flerårsbudget 2023-2025 - preliminära ramar 
Ekonomiutskottets beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Budgetarbetet fortsätter i enlighet med fastställda ramar i års- och 
flerårsbudget 2023 - 2024 med ram i enligt med de utökningar och tillägg 
som styrelse/nämnder erhöll för budget 2022. För budgetram för 2025 har 
grundramen för 2024 uppräknats med 2 %. 
2. Preliminära ramar avseende drift- och investering för års- och 
flerårsbudget 2023–2025 fastställs enligt följande: 
 

 Årsbudget Plan Plan  

 2023 2024 2025 

Driftsbudget     
Kommunstyrelsen 86 542 87 773 89 529 

Utbildning/kultur 168 419 171 787 175 223 

Socialnämnd 158 456 161 625 164 858 

Revision 802 818 834 

Valnämnd 50 0 0 

Summa driftsbudget 414 269 422 004 430 444 

 

 Årsbudget Plan Plan  

 2023 2024 2025 

Investeringsbudget     
Kommunstyrelsen 7 900 6 900 6 900 

Utbildning/kultur 720 800 800 

Socialnämnd 300 300 300 

Summa Investeringsbudget 7 920 8 000 8 000 

 
3. Styrelse och nämnder ska, till ekonomiutskottet i oktober 2022, redovisa 
konsekvenser utifrån fastställd preliminär ram 2023-2025. 
4. Styrelse och nämndernas mätbara mål 2022 ska ingå i respektive 
budgetförslag. 
5. Processen med personalstrategiska dokumentet, handlingsplan och mål för 
2023 diskuteras vidare under höstens budgetprocess. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-20 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

6. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och 
kulturnämnden exkluderas budgetanslaget för gymnasieskolan och 
handläggs separat.  
7. Förändring av gymnasieskolans anslag utifrån avstämning av antal elever 
och kostnad per elev hänförs till höstens budgetprocess. Avstämning ska ske 
inför ekonomiutskottet i oktober 2022. 
8. Fastställande av internränta för 2023 hänförs till höstens budgetprocess.  
 

Ärendebeskrivning 
Inför fastställande av preliminära ramar avseende drift- och 
investeringsbudget 2023–2025 har överläggningar med nämndföreträdare 
genomförts. Instruktioner med uppdrag har delgivits och behandlats av 
respektive nämnd med inlämnande av skriftligt underlag.  
Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt har bolagen även vara delaktiga i 
kommunens budgetarbete. Ockelbogårdar AB och Ockelbo Vatten AB har 
bjudits in till överläggningen för att presentera budgetförutsättningar inför 
2023–2025. 
Kommunfullmäktige fastställer i juni preliminära ramar per styrelse/nämnd.  
Inför höstens budgetarbete föreslås att det fortsatta budgetarbetet fortsätter i 
enlighet med fastställda ramar i års- och flerbudget 2023 – 2024 med 
utökning i enlighet med utökad ram i enligt med de tillägg som 
styrelse/nämnder erhöll för budget 2022. För budgetram för 2025 har 2024 
års budgetram uppräknats med 2 %. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Joachim Krüger, Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2023-
2025 Kommunstyrelsen §48 Dnr 2022/000271 
Tjänsteskrivelse Johan Callenmark, Uppdrag inför års- och flerårsbudget 
2023-2025 Socialnämnden §19 Dnr 2022/000148 
Tjänsteskrivelse Malin Larsson, Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2023-
2025 §35 Dnr 2022/000067     
Utkast nämndplan 2023 Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd  
Utkast nämndplan 2023 Överförmyndarnämnden                   
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Ekonomienheten 
Alneberg, Eva,  
eva.alneberg@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(6) 

Datum 
2022-03-31 

Referens 
KS 2022/00255  
1.1.1.5  

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Års- och flerårsbudget 2023-2025 

Förslag till beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Budgetarbetet fortsätter i enlighet med fastställda ramar i års- och 

flerårsbudget 2023 - 2024 med ram i enligt med de utökningar och tillägg 
som styrelse/nämnder erhöll för budget 2022. För budgetram för 2025 
har grundramen för 2024 uppräknats med 2 %. 

2. Preliminära ramar avseende drift- och investering för års- och 
flerårsbudget 2023–2025 fastställs enligt följande: 

 

 Årsbudget Plan Plan  

 2023 2024 2025 

Driftsbudget     
Kommunstyrelsen 86 542 87 773 89 529 

Utbildning/kultur 168 419 171 787 175 223 

Socialnämnd 158 456 161 625 164 858 

Revision 802 818 834 

Valnämnd 50 0 0 

Summa driftsbudget 414 269 422 004 430 444 

 

 Årsbudget Plan Plan  

 2023 2024 2025 

Investeringsbudget     
Kommunstyrelsen 7 900 6 900 6 900 

Utbildning/kultur 720 800 800 

Socialnämnd 300 300 300 

Summa Investeringsbudget 7 920 8 000 8 000 

 

 

3. Styrelse och nämndernas mätbara mål 2022 ska ingå i respektive 
budgetförslag. 

4. Processen med personalstrategiska dokumentet, handlingsplan och mål 
för 2023 diskuteras vidare under höstens budgetprocess. 
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5. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och 
kulturnämnden exkluderas budgetanslaget för gymnasieskolan och 
handläggs separat.  

6. Förändring av gymnasieskolans anslag utifrån avstämning av antal elever 
och kostnad per elev hänförs till höstens budgetprocess. Avstämning ska 
ske inför ekonomiutskottet i oktober 2022. 

7. Fastställande av internränta för 2023 hänförs till höstens budgetprocess.  
 

 
                    

Sammanfattning av ärendet 
Inför fastställande av preliminära ramar avseende drift- och 
investeringsbudget 2023–2025 har överläggningar med nämndföreträdare 
genomförts. Instruktioner med uppdrag har delgivits och behandlats av 
respektive nämnd med inlämnande av skriftligt underlag.  
Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt har bolagen även vara delaktiga i 
kommunens budgetarbete. Ockelbogårdar AB och Ockelbo Vatten AB har 
bjudits in till överläggningen för att presentera budgetförutsättningar inför 
2023–2025. 
Kommunfullmäktige fastställer i juni preliminära ramar per styrelse/nämnd.  
Inför höstens budgetarbete föreslås att det fortsatta budgetarbetet fortsätter i 
enlighet med fastställda ramar i års- och flerbudget 2023 – 2024 med 
utökning i enlighet med utökad ram i enligt med de tillägg som 
styrelse/nämnder erhöll för budget 2022. För budgetram för 2025 har 2024 
års budgetram uppräknats med 2 %. 
                         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Joachim Krüger, Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2023-
2025 Kommunstyrelsen §48 Dnr 2022/000271 
Tjänsteskrivelse Johan Callenmark, Uppdrag inför års- och flerårsbudget 
2023-2025 Socialnämnden §19 Dnr 2022/000148 
Tjänsteskrivelse Malin Larsson, Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2023-
2025 §35 Dnr 2022/000067     
Utkast nämndplan 2023 Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd  
Utkast nämndplan 2023 Överförmyndarnämnden                   
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Ärendet 

Budgetförutsättningar inför preliminära ramar - års- och 
flerårsbudget 2023 – 2025 
Överväganden 

Som utgångspunkt gäller fastställda ramar i års- och flerårsbudget 2023 – 
2024.  
Inför höstens budgetarbete föreslås att arbetet fortsätter med utgångspunkt 
från fastställda ramar i års- och flerbudget 2023–2024 med utökad ram i 
enligt med de tillägg som styrelse/nämnder erhöll för budget 2022. För 
budgetram för 2025 har grundramen för 2024 budgetram uppräknats med 
2%. 
Sammanställning erhållna tillägg 

Styrelse/nämnd (belopp i tkr) 2022 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen  450  490  0  0  

Utbildning/kultur 0  0  0  0  

Socialnämnd 0  0  0  0  

Summa tillägg totalt 450 490 0 0 

 
 
Tillkommande behov 

Behov av ytterligare medel med konsekvensbeskrivning finns angivet i 
respektive nämnds tjänsteskrivelser. En detaljerad sammanställning av 

nämndernas behov presenteras som bilaga.  

Sammanställning tillkommande behov 

 
 
 
 

Investeringsbudget  

Kommunens totala investeringsnivå har sedan 2016 vara fastställd till 11,0 
mkr/år. Den grundnivån kvarstår för även för budgetperioden 2023 – 2025. 
För att finansiera kommande investeringar har som utgångspunkt 8,0 mkr av 
den totala investeringsramen fördelats. Reducering om 3 mkr/år vid 
tilldelning av investeringsmedel är en del i den långsiktiga planeringen för 
att möta kommande långsiktiga investeringar. Större investeringar beaktas i 
särskild ordning. 

Styrelse/nämnd (belopp i tkr) 2023 

Kommunstyrelsen 3 000 
Utbildning/kultur 6 950 
Socialnämnden 4 585 
Summa totalt  14 535 
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Befolkningsprognos 

Skatter och statsbidrag bygger på nu gällande utjämningssystem och 
bidragens storlek är beräknas utifrån en befolkningsprognos. Vid beräkning 

av befolkningsutveckling gäller försiktighetsprincipen. Beräkningarna 

utgår från ett reviderat antagande om att antal invånare. 

Befolkningsprognos under 2023-2025 

 2022 2023 2024 2025 

Antal invånare     
Riksprognos 5 883 5 911 5 937 5 963 

Reviderat antagande 5 883 5 880 5 880 5 880 

 

Sammanställning tillkommande behov (belopp i tkr) 
Kommunstyrelsen  
Specifikation  
Systemstöd PA 250 

Information och kommunikation 1 500 

Ökade kapitalkostnader 1 250 

Summa 3 000 

  
Socialnämnden  
Specifikation  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 785 

Kvalitetssamordnare  675 

Kvalitetsutvecklare 600 

Sjuksköterska Hemsjukvården 675 

Förstärkt handläggning 250 
Aktivitetssamordnare Särskilt 
Boende 500 

Öppenvårdsinsats i hemmet 500 

Nytt trygghetslarm Särskilt Boende 600 

Summa 4 585 

  
Utbildnings- och kulturnämnden  
Specifikation  
Kulturchef 250 

Grundskola 3 200 

Förskola omsorg på obekväm tid 3 200 

Förvaltningsstöd 300 

Summa 6 950 
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Omvärldsbevakning 
Sammanfattning av SKR Cirkulär 22:15  
Samhällsekonomisk utveckling 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario för 
utvecklingen globalt och i Sverige fram till år 2025. Baserat på rekordstora 
överraskningar i de svenska inflationsutfallen hittills i år samt att höga 
energipriser (i synnerhet på olja och el) väntas bestå året ut revideras 
inflationsprognosen upp kraftigt. KPIF-inflationen beräknas skjuta över 5 
procent som genomsnitt helåret 2022. Inflationen i Sverige antas dock 
gradvis sjunka, dels i takt med att energiprisernas bidrag till KPIF-ökningen 
mattas av, dels i takt med att den underliggande inflationen (KPIF exklusive 
energi) åter bedöms sjunka under 2 procent. Trots denna dämpning beräknas 
årsgenomsnittet för KPIF-inflationen 2023 hamna klart över målsatta 2 
procent. 
 
Starkare nominellt skatteunderlag 

Den aktuella prognosen för skatteunderlaget innebär en markant 
upprevidering av löneökningstakten på den svenska arbetsmarknaden 
(perioden 2022–2025). Detta bidrar till en upprevidering av prognosen för 
lönesumman samt det kommunala skatteunderlaget. Då även löner och priser 
hos kommuner och regioner antas öka snabbare (än i tidigare bedömningar) 
innebär de (beräknat) högre skatteintäkterna inte någon reell 
resursförstärkning. Den samhällsekonomiska utvecklingen kommer 
kommande år att i hög grad präglas av just den urholkning av ”köpkraften” 
som snabbt stigande priser och löner leder till. Urholkningen kommer att slå 
olika för olika aktörer, men kvalitativt är det samma effekt som träffar 
hushåll, företag och offentlig sektor. 
Kraftig kostnadsökning för avtalspensioner i kommuner ger ökat PO-

pålägg 2023 

Pensionskostnaderna ökar kraftigt år 2023 främst av två skäl:  
• Höjda avgifter/premier i det nya pensionsavtalet som gäller från 1 januari 
2023  
• Stor ökning i prisbasbeloppet år 2023, pga inflation 
Moderniseringen av pensionsavtalet med höjda avgifter/premier från 4,5 
procent till 6 procent av lönesumman upp till taket (7,5 inkomstbasbelopp) 
och från 30 procent till 31,5 procent för inkomster över taket innebär en stor 
kostnadsökning av den avgiftsbestämda pensionen. 
Prisbasbeloppet har stor betydelse för pensionskostnaden; såväl för 
beräkningen av den förmånsbestämda pensionen som för 
pensionsutbetalningar. Prisbasbeloppet fastställs utifrån inflationstakten i 
juni, året innan aktuellt år (dvs ökningen av KPI i juni/juni). Prisbasbeloppet 
har ökat långsamt i många år, vilket hållit tillbaka pensionskostnaderna. 
Enligt SKR:s bedömning kommer prisbasbeloppet öka med hela 6 procent år 
2023. Det är den största ökningen av prisbasbeloppet på över 30 år.  
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Efter flera år med låg inflation, kommer värdeuppräkningen i pensionerna 
2023 öka rejält, vilket leder till ökade pensionskostnader för den 
förmånsbestämda pensionen. Detta i kombination med de höjda 
premienivåerna i den avgiftsbestämda pensionen leder till kraftigt ökade 
pensionskostnader år 2023. 
 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 19 Dnr 2022/00148  

Konsekvenser utifrån fastställda ramar i flerårsbudget 
2023-2025 
Socialnämndens beslut 
Socialnämndens budgetförslag på tillkommande områden och förändringar 
för perioden 2023 - 2025 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har att redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar  
utifrån flerårsbudgeten 2023-2025. 
Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2023 – 2025   
Fastställd budgetram    2022         2023         2024        2025 
Socialnämnden            154 567     158 456    161 625   164 858 

 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2022-04-13. 

 
Inlägg 
Birgitta Åstrand (C) 
Anders Öquist (S) 
Jonny Lindblom (SD) 
Jörgen Alkberg (S) 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Callenmark, Johan, 0297-555 77 
johan.callenmark@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-04-13 

Referens 
SOC 2022 XXXXXX 

  

 
 Till 

Socialnämnden 

 

Konsekvenser utifrån fastställda ramar i flerårsbudget 
2023 – 2025 

Förslag till beslut 
Att socialnämndens budgetförslag på tillkommande områden och 
förändringar för perioden 2023 - 2025 godkänns. 
                       
Sammanfattning av ärendet 
 
”Konsekvenser utifrån fastställda ramar 
 
Förutsättning 
Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2023 – 2025   
 

Fastställd budgetram    2022         2023         2024        2025 
Socialnämnden            154 567     158 456    161 625   164 858
      
Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion 
 
Sammanfattning 
 
Socialförvaltningen är i huvudsak en lagstyrd verksamhet som styrs 
av flera olika lagar vilka ofta förändras/skärps. 
I syfte att skapa förutsättningar för att fortsatt bedriva verksamhet i 
nuvarande omfattning, möta lagmässiga krav samt för att öka 
kvaliteten, på kort och lång sikt inom förvaltningens samtliga delar, 
ser socialnämnden följande tillkommande behov. 
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Tillkommande behov (belopp i tkr)          Budget 2023 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 785  
Kvalitetssamordnare Socialförvaltning 675 
Kvalitetsutvecklare IFO   600 
Sjuksköterska Hemsjukvård (HSV)  675 
Förstärkt handläggning   250 
Aktivitetssamordnare Särskilt boende (SÄBO) 500 
Öppenvårdsinsats i hemmet  500 
Nytt Trygghetslarm SÄBO  600 
 
 
       Summa   4 585 
 
 
 
 
 
Övrigt 
 
Övriga kostnadsdrivande aktiviteter/områden förvaltningen behöver 
förhålla sig till 2022 – 2023; 
 

- Nya lokaliteter Hemsjukvård 
- Utbyte av inventarier SÄBO 
- Fortsatt renovering socialtjänsten Uret (1/3 klart) 
- Nytt passersystem SÄBO 

 
 
Ärendet 
 
Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) 
 
Tjänsten är idag delad, 50% MAS/50 % enhetschef Hemsjukvård. 
Behöver separeras och bli två renodlade tjänster, 100 % MAS + 100 
% enhetschef HSV. 
Kraven på hälso och sjukvården ökar allt mer. Bla behöver 
patientsäkerheten förbättras samt kvaliteten generellt höjas.  
Detta är även slutsatser i Coronakommissionens slutrapport samt 
förvänts slås fast i kommande ”ny äldreomsorgslag. 
Utöver arbete med ovan behöver MAS vara behjälplig till 
kvalitetsansvarig med riskanalyser, stöd till ledning samt utredningar 
avseende Lex Maria/Lex Sarah. Att hantera detta utöver 
enhetschefsuppdraget är ur flera perspektiv inte lämpligt. 
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Kvalitetssamordnare Socialförvaltning 
 
Ny lagstiftning samt slutsatser efter pandemi gör att vi beslutat att ta 
ett omtag runt kvalitetshöjande/utvecklande arbete. 
Idags läget har vi en kvalitetsutvecklare på 50 %. 
Vi behöver tillsätta en kvalitetssamordnare som kan bidra till att öka 
effektiviteten och lyfta hela förvaltningen till önskad kvalitetsnivå. 
Kvalitetssamordnare ska ha som uppdrag att tillsammans med 
kvalitétsutvecklare arbeta med övergripande kvalitetsfrågor och 
utvecklingsuppdrag inom våra egna verksamheter i egen regi (SÄBO, 
stöd i ordinärt boende, LSS, Socialpsykiatri och HSL). Olika projekt 
och satsningar pågår inom kvalitetsområdet för att kvalitetssäkra, 
utveckla verksamheten och hitta nya arbetssätt för att möta 
framtidens behov. Exempel på arbetsuppgifter; kontaktperson öppna 
jämförelser och återkoppling till verksamheterna och vara stöd i att 
utveckla en utvecklingsplan utifrån resultaten. Kartlägga processer. 
Implementeringsarbete och ansvar för att SOSFS 2011:9 uppfylls. 
Utbildningsinsatser. Utreda Lex Sarah tillsammans med MAS & 
kvalitetsutvecklare mm. 
 
   
Boendestöd/öppenvårdsinsats 
 
Från oktober 2021 testade IFO och LSS ett samarbete kring stöd i 
hemmet IFO med en tjänst i projektform. Tjänsten bekostades med 
statliga medel riktade mot psykisk ohälsa. Från projektets start och 
fram till idag så har vi jobbat med 7 ärenden.  
Efter en utvärdering där Enhetschefen IFO har analyserat projektets 
resultat och nöjdhet hos brukare som fått insatsen så kan det 
konstateras att insatsen gör stor skillnad för både brukare och 
verksamheten på många olika sätt. När det gäller vuxna med 
missbruksproblematik så har vi haft en del dyra placeringar på HVB 
(hem för vård och boende) som kan endast lösa tillfälliga behov av 
insatser. Stöd i hemmet IFO gör att vi kan stödja personerna innan 
och undvika en placering eller när de kommit hem med kombinerade 
insatser på hemmaplan. Stöd i hemmet som föräldraskapsstöd 
innebär att stödja individen i sitt föräldraskap i vardagen, genom 
praktisk problemlösning, samtal och/eller färdighetsträning. Två dyra 
placeringar har undvikits så långt. 
Av praktiska skäl så har vi börjat med insatser för Vuxna. IFO/LSS 
har utökat samarbetet och haft informationsträffar i syfte att identifiera 
förbättringar och möjliga mötesformer. Vi har haft en gemensam 
planeringsdag där handläggare och utförare fick träffas och utbyta 
tankar och idéer om fortsatt samarbete. Både brukare och 
medarbetarna är positivt inställda till fortsatt satsning. 
Stöd i hemmet IFO med riktad kompetens på hemmaplan betyder 
mycket i första hand för de personer som behöver hjälp och i andra 
hand för att externa placeringar minskar. Målgruppen här utgörs av 
vuxna personer som på grund av konsekvenser av sitt skadligt 
bruk/beroende har behov av stöd för problematiken samt svårigheter 
att erhålla eller behålla eget boende och därför behöver 
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individstödjande insatser. Stödet för de personerna kan exempelvis 
innebära att få hjälp med struktur i vardagen, få möjlighet till större 
delaktighet i samhället och därigenom leva ett självständigt liv.  
Statligt stöd gällande psykisk ohälsa användes under projekttiden och 
vi kan inte räkna med att det skall finnas medel för att bekosta 
satsningen fortsättningsvis.  
 
 
Myndighetsutövning 
 
Ersättare/vikarie för biståndshandläggarna vid semester, sjukdom och 
tillfälligt ökad arbetsbelastning. 
 
Sjuksköterska Hemsjukvård 
Pandemin har påvisat ett stort tryck och efterfrågan av stöd och hjälp      
från Sjuksköterskor/Distriktsköterskor. Behovet kommer från samtlig 
omvårdnadspersonal inom Socialnämndens enheter - SÄBO, 
Hemtjänsten och LSS verksamheter. Utöver det ökar kraven på hälso 
och sjukvården ökar allt mer. (se beskrivet ovan under MAS) 
Sjuksköterskor/Distriktsköterskor arbetar också ensam större delen 
av dygnet och alla dagar på året (kvällar, nätter och alla helger) vilket 
om möjligt bör undvikas. 
Utöver detta tillkommer arbetsuppgifter tex arbete med strategier runt 
Nära Vård samt SKR:s Nationella handlingsplan för patientsäkerhet.  

 
Aktivitetssamordnare 
 
Vår målsättning är att på äldreboendet skall man kunna fortsätta vara 
sig själv - tillsammans med andra. Ett sätt att göra detta är genom 
aktiviteter som engagerar. 
Samtliga medarbetare på demensavdelningarna har gått utbildningen 
Stjärnmärkt. Utbildningen fokuserar på ett personcentrerat arbetssätt 
och meningsfulla, individanpassade, engagerande aktiviteter. Detta är 
något som personalen arbetar utifrån idag, men behov finns av att 
samordna gemensamma aktiviteter för samtliga brukare som bor på 
Bysjöstrand. Att samordna dessa aktiviteter är tidskrävande. En 
aktivitetssamordnare skulle kunna vara ansvarig för detta och på så 
sätt se till att öka livskvaliteten för de brukare som bor på 
Bysjöstrand. När man kommit i gång med detta kan man även tänka 
sig ett scenario där man bjuder in andra – tex Hemtjänstens brukare.  
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Trygghetslarm SÄBO 
 
I särskilt boende och trygghetsbostäder finns som regel egna 
nät/lösningar för trygghetslarm och larmmottagningen. Av 3 kap. 3 § 
SoL framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. 
I det ligger ett ansvar för att trygghetslarm och larmmottagning 
fungerar och det gäller såväl i enskilt som särskilt boende. 
Bysjöstrands trygghetslarm fungerar men är avtalslöst och föråldrat. 
Kostnaden behöver utredas men vi estimerar minst 600 tkr. 
 
Kvalitetsutvecklare IFO 
 
Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät och effekterna av en 
viss samhällelig förändring blir i slutändan många gånger en fråga för 
socialtjänsten. Lagändringar inom olika områden inom socialtjänsten 
ställer högre krav på organisation och effektiv fördelning av resurser. 
För att kunna möta dagens och framtidens krav och behov ser vi att 
socialtjänsten måste förändras och förstärkas.  
Den nya Socialtjänstlagen ställer också nya krav. Det krävs 
kunskapsbaserade arbetssätt som följs upp och utvärderas. Det krävs 
även tidiga förebyggande insatser för att i mer flexibla och öppna 
former möta människor och bygga tillit. Det krävs ökad rättssäkerhet 
och kvalité inom Individ- och familjeomsorgen och en fördjupad 
kunskap inom såväl metoder, dokumentation, handläggning och 
rättspraxis.  
 
Behovet av kvalitetsutvecklare inom Individ- och familjeomsorg är 
stort då många av uppgifter görs idag av enhetschef, biträdande 
enhetschef (deltidstjänst), samt socialsekreterare. Det innebär att 
arbetet med kärnuppdraget blir lidande i vissa fall.  
Kvalitetsutvecklare inom IFO behövs även utifrån många utökade 
arbetsuppgifter och lagförändringar. Lagförändringar inom exempelvis 
barnfridsbrott, våld i nära relationer, familjerättsliga 
informationssamtal, skadligt bruk och beroende är bara några 
exempel där Individ och familjeomsorg har fått eller kommer att få 
utökat ansvar och arbetsuppgifter. Förutom lagändringar så finns en 
hel del nya åtaganden som kräver både tid och resurser. Exempel på 
några är Yrkesresan där en nationell satsning på kunskapslyft inom 
barn och unga pågår, ansvar för verksamhetssystem, 
ledningssystem, egenkontroller, utvecklingsarbete, stöd för 
medarbetare i rättssäkerhet och utvecklingsfrågor, introduktion av nya 
medarbetare.  
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Johan Callenmark 
Förvaltningschef 
 
 
 
Delges 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 35 Dnr 2022/00067  

Års- och flerårsbudget 2023-2025  
Konsekvenser utifrån fastställda ramar 
Utbildnings- och kulturnämndens beslut 
Överlämnar konsekvenser utifrån fastställda ramar till ekonomiutskottet.                       
 

Ärendebeskrivning 
Utbildnings- och kulturnämnden ska besluta om förslag till års- och 
flerårsbudget 2023-2024 på ram med konsekvenser. 
Utifrån fastställda ramar för års- och flerårsbudget 2023—2025 saknas ca 
7,0 miljoner 2023, och 7,1 miljoner 2024 för att nå uppsatta mål och få en 
likvärdighet och kvalitetssäkring utifrån styrdokumentens uppdrag. För 2025 
finns inga fastställda ramar ännu. 
 
Kommande ekonomiutskott kommer vi framföra äskningar enligt nedan: 
 
Fastställda ramar (tkr)   2023   2024 

Utbildnings- och kulturnämnden 168 419 171 787 
 
Sammanfattning Budget 

Tillkommande behov (tkr)   2023 
 
Kulturchef    250 
Grundskola   3200 
Förskola   3200 
Förvaltningsstöd    300 
UKN totalt   6950 

                     
 

Beslutsunderlag 
T f Utbildnings- och kulturchef Malin Larsson tjänsteskrivelse 2022-04-07.   

Inlägg 
Torbjörn Nyholm (S), Jörgen Alkberg (S), Mats Söderlund (SD). 
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Års- och flerårsbudget 2023-2025 
Konsekvenser utifrån fastställda ramar  

Förslag till beslut 
Överlämnar konsekvenser utifrån fastställda ramar till ekonomiutskottet.                       
 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildnings- och kulturnämnden ska besluta om förslag till års- och 
flerårsbudget 2023-2024 på ram med konsekvenser. 
Utifrån fastställda ramar för års- och flerårsbudget 2023—2025 saknas ca 
7,0 miljoner 2023, och 7,1 miljoner 2024 för att nå uppsatta mål och få en 
likvärdighet och kvalitetssäkring utifrån styrdokumentens uppdrag. För 2025 
finns inga fastställda ramar ännu. 
 
Kommande ekonomiutskott kommer vi framföra äskningar enligt nedan: 
 
 
 

                        
 

Beslutsunderlag 
Tf. Utbildnings- och kulturchef Malin Larsson tjänsteskrivelse 2022-04-07.                          
 

Fastställda ramar (tkr)  2023 2024 
Utbildnings- och kulturnämnden 168 419 171 787 
      
      
Sammanfattning   Budget  
Tillkommande behov (tkr)  2023  
      
Kulturchef   250  
Grundskola   3200  
Förskola    3200  
Förvaltningsstöd   300  
      
UKN total    6950  
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Ärendet 

Konsekvenser utifrån fastställda ramar 
Generellt i verksamheterna ser vi att fastställda ramar inte kommer räcka till 
för att täcka kommande löneökningar, pris- och kostnadsökningar samt 
inflation utifrån rådande världsläge.  
 
Utifrån fastställda ramar kan konsekvenserna komma att bli ett flertal 
kopplat mot befintlig ram. Det kommer bli svårt att hålla en god kvalitet och 
nå uppsatta mål för perioden. 
 

• Tillgodose kraven på formell kompetens hos personalen inom 
förvaltningen. 

• Bibehåll och öka andelen behöriga lärare inom förskola, grundskola 
och vuxenutbildning. 

• Utveckla utbudet av fritidsaktiviteter. 
• Öka tryggheten för medborgarna. 
•  – simkunnighet hos medborgarna prioriteras under 2022 
• Öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet i åk 9, mot 

föregående år. 
 
Vi kommer behöva göra avkall på flera av målen om inte erforderlig budget 
finns.  
 
Områden att lyfta/behov som inte ryms inom nuvarande ram 
Förutom vad som anges ovan, pengar som saknas i ram för att bedriva 
verksamheterna till nuvarande omfattning och kvalitetsnivå utifrån satta mål 
och styrdokument, vill nämnden lyfta nedanstående områden i 
budgetprocessen: 
 
Förskolan 
Fortsatt utredning av förskolans behov för att möta framtidens utmaningar.  

• lokaler som är anpassade utifrån verksamhetens behov,  

• eventuell ”Barnomsorg på obekväm tid – Nattis”  

• behålla och rekrytera behöriga förskollärare. 
Beroende på vad den fortsatta utredningen av ”Barnomsorg på obekväm tid 
– Nattis” visar så kan det redan från hösten 2022 behövas ytterligare medel 
för att starta upp och bedriva verksamheten. 
 

Grundskolan 
För att tillgodose alla elevers behov, trygghet och studie ro samt öka andelen 
behöriga till gymnasiet behövs nedanstående medel för att kunna: 

• ge adekvat stöd till elever inom Neuropsykiatriska 
Funktionsnedsättning (NPF) 

• ge adekvat stöd till elever som läser svenska som andra språk.  
• utöka kompetens som idag saknas i organisationen. Dels anställa 

personal med rätt kompetens, dels kompetensutveckla befintlig 
personal.  
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Utifrån ovanstående äskar grundskolan 3 200 tkr för: 

• speciallärare.  
• specialpedagog.  
• lärare inom ämnet svenska som andraspråk (SVA).  
• elevcoach.  
• biträdande rektor. 

 
Simhall  
Inget budgetutrymme för utökning av verksamheten såsom vuxensimskola 
eller utökade öppettider för allmänheten etc. 
 
Osäkerhet kring framtida driftskostnader, en process är i gång för att få fram 
ett nytt hyresavtal/förvaltningsavtal med tydligare gränsdragningslista. Kan 
bli både bättre och sämre än budgeterat.  
 
Viktigt att ha med i beaktande om ombyggnationen för simhallen drar ut på 
tiden så finns det från år 2016 ett föreläggande gällande klorgasevakuering – 
detta måste åtgärdas om inte renoveringen/ombyggnationen blir av. 
 
Gymnasieskolans elev- och kostnadsutveckling 
Utifrån att budgetramen utökats för gymnasiekostnader så går det bättre att 
hålla oss inom befintlig budget mot tidigare. Tjänsten som finns i budget 
kopplat mot administrativt arbete behöver ses över, vilket på sikt kan bidra 
till ytterligare bättre kontroll över kostnader och likvärdighet gällande beslut 
om t.ex. busskort kopplade mot gymnasieelever. 
 
Elever i behov av grundsärskola eller gymnasiesärskola 
Kostnaden är svår att hantera i budgeten. Det är svårt att ha en reell 
uppfattning om antalet elever inom området då det kan flytta in och flytta 
ifrån elever inom denna krets.  
 
IT-kostnader 
Ny lärplattform är upphandlad för förskola och grundskola, kostnader kan 
tillkomma i och med integrering av data, implementering etc. Det är 
kostnader som i dagsläget är svåra att uppskatta omfattningen på. 
 
Förvaltningen 

• Nämndsekreterare planerar att gå i pension, i samband med detta och 
utifrån hur behovet ser ut i dag så skulle den administrativa tjänsten 
som nämndsekreterare behöva utökas med 50% så att det blir en 
heltid och mer enhetlig tjänst som riktar sig till nämndsarbete och 
övergripande administration för förvaltningen. Idag kombineras 
nämndsekreterare med skoladministration för förskolan vilket inte är 
en optimal form för arbetet. 

 
• Nuvarande chef för kulturskolan och med ansvar för allmänkulturen 

inom kommunen kommer att avsluta sin tjänst. I samband med detta 
ser vi att tjänsten behöver utökas med 40% för att bli en heltidstjänst. 
Detta för att kunna få till en skälig tjänst utifrån uppdragets 
omfattning samt kunna rekrytera en person med rätt kompetens. 
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Utifrån ovanstående äskar förvaltningen: 

• Utökning av administration 50% (0.5 Årsarbetare) 
• Utökning av kulturchef 40% (0.4 Årsarbetare) 

 
Framtiden 
Ekonomiska medel behövs för att uppfylla uppsatta mål och 
styrdokumentens krav samt anställa behörig personal. Även lokaler blir en 
fråga att hantera för verksamheten. 
Allt fler barn/elever har särskilda behov där det åligger verksamheten att 
anpassas utifrån de behov individerna har. Det ställer allt mer krav på 
behöriga lärare men även att vi har personal med spetskompetens. 
Idrottsplatsens framtid för kommunens invånare kan bli ett mycket intressant 
område och attraktivt, viktigt att få med alla kommunens invånare i så lång 
utsträckning som möjligt. Skapa ett område för fysisk aktivitet och 
föreningslivets utveckling. 
Eventuella upphandlingar och inköp av nya system 

• kommunikationssystem vid kriser samt se över säkerhet och lås på 
våra enheter under dagtid för en säker arbetsplats. 

• analysverktyg för att kunna hantera framtida 
livsmedelsupphandlingar. Stor startkostnad. 

 
Investeringsplan 
Bedömningen är att det medel som är avsatta någorlunda täcker behoven 
som finns. Medlen kommer att förbrukas innevarande år. 
 
Malin Larsson 
Tf. Utbildnings- och kulturchef  
 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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§ 48 Dnr 2022/00271  

Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2023-2025 - 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2023-2024 behandlas och 
diskuteras vid ekonomiutskottets sammanträde i maj.                       
 

Ärendebeskrivning 
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 
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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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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.  

52



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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INFÖR ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2023-2025 

Ekonomiutskottets överläggningar 19-20 maj 2022 
 

Budget- och målprocess 

Budgetprocessen avseende års- och flerårsbudget 2023-2025 påbörjas i samband 
med bokslutsdagen och ekonomiutskottets överläggning 10-11 mars 2022. 

Efter ekonomiutskottets sammanträde i mars lämnas förslag på uppdrag till styrelse 
och nämnder, förslaget behandlas därefter av kommunstyrelsen. Uppdragen ska sedan 
behandlas av respektive styrelse och nämnd i april 2022 och redovisas för 
ekonomiutskottet den 19 maj 2022.  

Ekonomiutskottets förslag till preliminära ramar för års- och flerårsbudget 2023-2025 
behandlas av kommunstyrelsen i juni och fastställs sedan av Kommunfullmäktige vid 
sammanträdet i juni. 

Målarbetet ska aktualiseras inför varje budgetperiod. Kommunens vision (Vision 2030 – 
Plats att växa) och de övergripande strategierna är fastställda av fullmäktige och ligger 
till grund för kommunens målarbete.  

Budget- och målprocessen ska gå parallellt och diskussioner om nämndernas mätbara 
mål ska påbörjas i samband med budgetprocessen. Nämnderna ska besluta om sina 
mätbara mål i september. 

 

Allmänna förutsättningar 

Allmänna förutsättningar inför arbetet med års- och flerårsbudgeten är följande: 

- Utgångspunkt är de fastställda ramarna i års- och flerårsbudget för det 
kommande året med ev utökad ram och tillägg som erhölls för budget 
innevarande år.  

- Tjänsteskrivelse och protokollsutdrag från respektive nämnd utgör 
beslutsunderlag vid överläggningarna i maj. 

 
Uppdrag 

Inför budgetarbetet med års- och flerårsbudget 2023-2025 är uppdraget till styrelse och 
nämnder att till överläggningarna den 19 maj 2022 redovisa och presentera följande: 

1. Redovisa konsekvenser utifrån fastställd ram i års- och flerårsbudget 2023 med 
eventuellt utökad ram och tillägg samt beräknad ram för 2024 och 2025. 
Kommentera även investeringsbudgeten. 
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Beräkningsunderlag preliminära budgetramar 

   

    
 2023 2024 2025 

     
KOMMUNSTYRELSEN 81 030 82 651 84 304 

 - VGS  5 022 5 122 5 225 

Tillägg 490   
Summa kommunstyrelsen 86 542 87 773 89 529 

     
UTBILDNING/KULTURNÄMND 141 043 143 864 146 741 

Tillägg     
Summa exkl Gymnasieskolan 141 043 143 864 146 741 

Gymnasieskolan 27 376 27 924 28 482 

Tillägg     
Summa utbildning/kulturnämnd 168 419 171 787 175 223 

     
SOCIALNÄMND 158 456 161 625 164 858 

Tillägg     
Summa socialnämnd 158 456 161 625 164 858 

     
REVISION 802 818 834 

Tillägg     
Summa revision 802 818 834 

     
VALNÄMND 50   
Summa valnämnd 50   
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Kallelse Ekonomiutskottets överläggning 19-20 maj 2022 

Innan ekonomiutskottet lämnar förslag till preliminära ramar kommer överläggningar att 
ske den 19 och 20 maj.  

Torsdag 19 maj 2022 

Plats: Wij Herrgård 

Tid: 09.00 – 16.00 

Nämndsordförande och förvaltningschef kallas till respektive pass enligt nedan för att 
presentera och diskutera konsekvenser av flerårsbudgetens ramar och eventuellt 
andra uppdrag.  

Ekonomichef, ekonomer, teknisk chef samt personalchef kallas att delta hela dagen. 
Företrädare för varje parti inbjuds att delta hela dagen. 

 

09.00-09.15  Inledning 

09.15-10.00  Socialnämnden 

10.00-10.15  Fika 

10.15-11.00  Utbildnings- och kulturnämnden 

11.00-11.30  Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd (Teams) 

11.30-12.00  Överförmyndarnämnden 

12.00-13.00  Lunch 

13.00-13.30  Ockelbo Vatten 

13.30-14.30  Kommunstyrelsen 

14.30-14.45  Fika 

14.45-15.45  Ockelbogårdar AB 

15.45-16.00  Avslut 

 

Fredag 20 maj 

Plats: Wij Herrgård 

Tid: 09.00-12.00 

Vid ekonomiutskottets sammanträde den 20 maj bearbetats underlaget från 
överläggningarna den 19 maj för att preliminära ramar för kommunen ska kunna 
fastställas i juni 2022. 
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 
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1 Nämndens verksamhet 
Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner samverkar i en gemensam 
nämnd, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS). 
Nämnden är kommunernas byggnadsnämnd med ansvar för bland annat 
prövning av lov och förhandsbesked samt tillsyn inom plan- och 
byggområdet. Nämnden ansvarar för samhällsplaneringen genom att bland 
annat ta fram detaljplaner och det strategiska arbetet med översiktsplanering. 
I verksamheten ingår ansvar för gestaltningen, kulturmiljöfrågor, 
trafikplanering och utvecklingen av den bebyggda miljön. Nämnden bistår 
med planerings- och gestaltningskompetens för att driva den fysiska miljöns 
utveckling framåt. 
Nämnden ansvarar för tillsyn inom bland annat miljöbalken, 
livsmedelslagstiftningen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel. Tillsynen sker för att säkerställa en 
säker, hälsosam och god miljö. Nämnden ansvarar för strategiskt 
miljöarbete, energi- och klimatrådgivning, samordning av kalkning och 
klimatanpassningsarbete samt är kommunernas naturvårdsorgan. För 
Sandvikens och Hofors kommuner ansvarar nämnden för skyddsjakt. 
Nämnden ansvarar för geografisk information, inmätning, utstakning och 
kartproduktion, ortnamnsärenden, adressättning samt fastighetsrättslig 
rådgivning inom våra tre kommuner. Den kommunala 
lantmäterimyndigheten (KLM) för Sandvikens kommun är organiserad här. 
Nämnden är kommunernas trafiknämnd. Andra områden är flyttning av 
fordon och bostadsanpassningsbidrag, för Sandvikens kommun skolskjuts- 
och färdtjänstverksamheten. 

2 Bedömning och prioritering på kort och lång sikt  
Tillsammans skapar vi framtidens samhälle.  
Så lyder nämnden vision som ger riktning i arbetet med att bidra till en 
positiv och hållbar samhällsutveckling i våra tre kommuner. För att 
förverkliga visionen arbetar nämnden för att det ska vara lätt för användarna 
att göra rätt, att medarbetarna ska ta ansvar för helheten, att verksamheten 
ska samverka för god resurshushållning och att i det strategiska och 
operativa arbetet vara navet i hållbar samhällsutveckling. 
För att nå visionen krävs ett gemensamt arbete med nytänkande och modet 
att stå i framkant. Andra framgångsfaktorer är omvärldsanalys med grunden 
i lokal kännedom samt en trygg och kompetent organisation. 
Om fem år är hållbarhet en självklarhet, samhällsutvecklingen och 
myndighetsutövningen sker i samverkan och det ska finnas enkla kontaktytor 
för våra användare. 
För att förverkliga nämndens vision fortsätter nämnden prioritera den 
viktigaste resursen, medarbetarna. Nämnden arbetar aktivt med åtgärder som 
ska främja ett gott medarbetarskap och ledarskap i en trivsam miljö. Vår 
värdegrund, professionalism, respekt, engagemang och arbetsglädje utgör en 
viktig plattform i detta arbete.  
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Nämnden ska prioritera arbetet med hållbarhet baserat på en 
helhetsbedömning kring de tre dimensionerna: social hållbarhet, ekologisk 
hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Uppdraget med hållbar 
samhällsutveckling gäller hela kommunkoncernen. Under de kommande 
åren är VGS uppdrag att arbeta för att frågan är på agendan samt inspirera, 
utbilda och stötta kommunernas verksamheter i detta arbete.  
För att bygga ett hållbart samhälle krävs en långsiktig och modig 
samhällsplanering som visar nya vägar. Där sociala barriärer byggs bort och 
samhällsutvecklingen sker inom naturens ramar. Ett viktigt verktyg i detta är 
översiktsplanerna och det kontinuerliga arbetet med översiktsplanering. 
Nämnden kommer dessutom prioritera åtgärder för att förebygga ökad 
klimatpåverkan, arbetet med klimatanpassning och stärka den biologisk 
mångfalden.  
Nämnden ska vara en möjliggörare. För att nå dit ska nämnden säkerställa att 
nämnden deltar tidigt i planeringsskedet, att planeringsprocessen fungerar 
väl och att det finns framtagna strategiska dokument som underlättar arbetet.  
Nämnden ska vara en drivande och stödjande nämnd i den snabba 
utvecklingsresan. För att möjliggöra nya innovationer behöver arbetet med 
omvärldsbevakning och att säkra kompetensen fortsätta. Att möjliggöra 
innovationen kopplat till bland annat mobilitet gynnar ett hållbart samhälle.  
Genom att ta vara på digitaliseringens möjlighet ska nämnden utveckla 
smarta arbetsprocesser och samtidigt leva upp till nationella krav och 
medborgarnas samt medarbetarnas förväntningar. En stor del i detta är 
arbetet med den smartare samhällsbyggnadsprocess som handlar om att data 
och information ska flöda sömlöst. Genom att återanvända och förädla 
resultat som tagits fram under processens gång skapas nya möjligheter vilket 
underlättar och höjer kvalitén på samhällsplaneringen. 
Digitalisering med stöd geodata1 är en drivande faktor i 
samhällsutvecklingen både inom infrastruktur och samhällsbyggnad samt 
inom områden så som skola och omsorg. Nämnden ska prioritera arbetet 
med att inspirera och stötta kommunernas verksamheter för att nyttja 
möjligheterna genom geodata. 
För att skapa framtidens samhälle där människor vill bo, leva och verka 
behöver medborgarna, företagarna och andra användare i våra kommuner 
vara delaktiga i samhällsutvecklingen. För att möjliggöra delaktighet är 
medborgardialoger samt smart och målgruppsanpassad visualisering genom 
geodata viktiga faktorer. Visualisering av bebyggelsen är ett värdefullt 
planeringsverktyg för att kunna göra planeringen enklare att ta till sig. 
Medborgarna, företagarna och andra användare ska även vara delaktiga i 
arbetet med att utveckla vår verksamhet. Tjänstedesign är fortsatt ett viktigt 
verktyg för nämnden för att få en förståelse för användarens behov i syfte att 
skapa samhällstjänster av god service som underlättar för användaren.  

 
1 Geodata är data som är associerat med geografisk information (GI), som till exempel 
koordinater, och som därmed kan kopplas till en geografisk plats. 61
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3 Helhetssyn, samverkan och dialog 
För all utveckling, både av verksamheten och av samhället, är VGS beroende 
av god samverkan inom hela kommunkoncernerna och även med andra 
aktörer i samhället. 
Samhällsplaneringen är ett lagarbete. Arbetet är även beroende av 
länsstyrelsen och en god regional samverkan. Samverkan ska ske genom att 
synliggöra processer, säkerställa nödvändiga forum och genom god 
kommunikation. 
För att lyckas med den strategiska planeringen är samverkan med regionen 
viktigt och där kommer nämnden bevaka och göra inspel till regionala 
utvecklingsarbeten samt till utveckling av kollektivtrafiken. 
Nämnden är i många avseenden en nämnd som genom sitt uppdrag ger 
förutsättningarna, stöttar och inspirerar till hållbar samhällsutveckling. 
Nämnden behöver samverkan med bland annat kommunstyrelsen (tekniska 
kontor), kultur- och fritidsförvaltningen med flera för att de konkreta 
åtgärderna som ger effekt genomförs. God samverkan i det 
kommunövergripande arbetet CTC (Communities That Care) i Sandvikens 
kommun är viktigt i arbetet med social hållbarhet.  
För att skapa delaktighet och förståelse i samhällsbyggnadsprocessen samt 
underlätta för användarna av våra tjänster, ska nämnden fortsatt samverka 
med kommunstyrelsen och övriga där viktiga delar är näringslivsfrågor, 
kommunikation, medborgarservice och den kommunövergripande 
utvecklingen/digitaliseringen.  
Nämnden ska även samverka med blåljusmyndigheterna för att säkerställa 
rätt information (adresser, vägbommar, etc.) i akuta situationer. 
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4 Strategisk styrning 

4.1 Nämndens strategiska mål 
För att möjliggöra tillväxt och goda förutsättningar för att leva, verka och bo 
i våra kommuner behöver VGS arbeta för en god planeringsberedskap. 
Genom en hållbar samhällsplanering skapas dessutom förutsättningar för att 
människor mår bra och trivs samt att det finns trygga och attraktiva miljöer. 
För att säkra en hållbar samhällsutveckling, där beslut och prioritering sker 
utefter en helhetsbedömning kring de tre dimensionerna; social hållbarhet, 
ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, behöver hållbarhet vara 
ständigt närvarande i VGS arbete. Genom ett medvetet och strategiskt arbete 
med fokus på hållbar samhällsutveckling ska känslan av sammanhållning 
och framtidstro i kommunerna öka. 
För att skapa framtidens samhälle behöver alla delta och bli hörda, från unga 
till äldre, de som är uppvuxna i kommunerna till nyinflyttade och de som 
bedriver verksamhet. Samråden för samhällsutvecklingen måste öppnas och 
fler grupper i samhället nås. En viktig grupp som ska prioriteras är våra barn 
och unga. Genom deras deltagande kan nämnden skapa trygga och kreativa 
miljöer som ökar deras motivation till lärande och utveckling. Genom ett 
hållbart och inkluderande samhälle, där fler deltar i samhällsutvecklingen är 
förhoppningen att fler även kan ta del av den gemensamma 
arbetsmarknaden.  
För att ytterligare bidra till att bryta arbetslösheten ska nämnden arbeta för 
ett positivt företagsklimat. VGS ska underlätta för företagarna genom god 
service, enkla och effektiva processer samt genom förtroendefulla kontakter. 
För att nå dit behöver medborgarna och företagarna vara delaktiga i 
utvecklingen av våra processer och tjänster. 
Nämndens strategiska mål: 

1. Hållbarhet ska vara en naturlig del i VGS arbete med 
samhällsutveckling. 

2. VGS ska skapa förutsättningar för att fler samhällsgrupper deltar i 
samhällsutvecklingen. 

3. VGS ska arbeta för att det finns en god planeringsberedskap. 
4. Medborgare och företagare och andra användare som är i kontakt 

med VGS ska mötas av god service.  

4.2 Uppföljning av nämndens strategiska mål 
De strategiska målen följs upp vid fyra tillfällen per år. Utöver den 
kommunövergripande uppföljningen sker uppföljning vid två ytterligare 
tillfällen. 

• Informationspunkt, för perioden 1 januari till och med 31 mars, 
på vid nämndssammanträdet i april. 

• Delårsrapportering, för perioden 1 januari till och med 30 juni, på 
nämndssammanträde i augusti. 

• Informationspunkt, för perioden 1 januari till och med 30 
september, på vid nämndssammanträdet i oktober. 

• Helårsrapportering för 1 januari till och med 31 december, på 
nämndssammanträde i februari. 
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1. Hållbarhet ska vara en naturlig del i VGS arbete med 
samhällsutveckling 
Förvaltningen beskriver, med bedömning och analys av utfallet, vilka 
aktiviteter som genomförts för att hållbarhet ska vara en naturlig del av 
samhällsutvecklingen samt konkreta åtgärder som bidrar till ett hållbart 
samhälle. 
2. VGS ska skapa förutsättningar för att fler samhällsgrupper deltar i 
samhällsutvecklingen 
Förvaltningen beskriver, med bedömning och analys av utfallet, vilka 
aktiviteter och utvecklingsarbeten som genomförts för att skapa 
förutsättningar för att fler samhällsgrupper deltar i samhällsutvecklingen.  
Även användandet av tjänstedesign inom förvaltningen följs upp och 
används som ett under underlag för bedömning.  
3. VGS ska arbeta för att det finns en god planeringsberedskap 
Förvaltningen beskriver, med bedömning och analys av utfallet, vilka 
strategiska arbeten och utvecklingsarbeten som genomförts för att säkerställa 
en god planeringsberedskap 
4. Medborgare och företagare och andra användare som är i kontakt 
med VGS ska mötas av god service 
Målet följs upp servicemätningen Insikt. NKI (nöjd-kund-index) och indexet 
för respektive myndighetsområden och serviceområden ska ha ett 
tillfredställande resultat. Ett index från 70 bedöms enligt undersökningen 
vara högt och det långsiktiga målet med undersökningen är att det ska uppgå 
till 75. 
Förvaltningen beskriver även vilka utvecklingsarbeten som genomförts för 
att öka nöjdheten hos nämndens användare. 
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5 Verksamhetsstyrning 

5.1 Statlig och regional styrning 

5.1.1 Nationell kontrollplan för livsmedelskontrollen 
Alla medlemsstater i EU ska ha en flerårig nationell kontrollplan som all 
offentlig kontroll som genomförs i livsmedelkedjan ska utgå från. Den 
nationella kontrollplanen innehåller övergripande mål med tillhörande 
effektmål. För att nå dessa mål finns operativa mål som styr kommunens 
kontrollverksamhet.  
Vid framtagande av kontrollplanen för livsmedelskontrollen är de operativa 
målen ett viktigt underlag. I kontrollplanen planeras vilka kontroller som 
behöver genomföras för att uppnå de operativa mål som berör verksamheten. 

5.1.2 Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken 
Enligt lag ska det finns en nationell tillsynsstrategi som den kommunala 
tillsynsmyndigheten ska ta hänsyn till. Den nuvarande tillsynsstrategin 
innehåller sex tillsynsområden med tillhörande fokusområden. Till varje 
fokusområde finns effektmål och till det preciseringar för att uppnå dessa. 
Preciseringar är ett samlat begrepp för åtgärder, tillsynsaktiviteter och 
operativa mål. 
Vid framtagande av tillsynsplanen för miljöbalkstillsynen är preciseringarna 
ett viktigt underlag. I tillsynsplanen dokumenteras hur strategin med 
preciseringarna har beaktats. 

5.2 Uppföljning av statlig och regional styrning  
Uppföljning av den nationella kontrollplanen för livsmedelskontrollen samt 
den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken följs upp som en del av 
uppföljningen av aktuell tillsynsplan och kontrollplan. Resultatet rapporteras 
även till Livsmedelsverket respektive Naturvårdverket. 

5.3 Nämndens mål för verksamhetsstyrning  
Inom ramen för verksamhetsstyrningen beslutar nämnden om ytterligare 
mål. Nämnden ser att för att lyckas inom sitt uppdrag och använda 
resurserna på bästa sätt behöver verksamheten ta vara på digitaliseringens 
möjligheter. Nämnden behöver skapa smarta processer för 
samhällsutveckling och myndighetsutövning. En stor del i detta arbete är att 
skapa en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.  
Nämndens mål för verksamhetsstyrning: 

1. VGS skapar smarta processer för samhällsutveckling och 
myndighetsutövning. 

5.4 Uppföljning av nämndens mål för verksamhetsstyrning 
Nämndens mål för verksamhetsstyrning följs upp tillsammans med de 
strategiska målen vid fyra tillfällen per år, april, augusti, oktober och 
februari. 
1. VGS skapar smarta processer för samhällsutveckling och 
myndighetsutövning 
Förvaltningen beskriver, med bedömning och analys av utfallet, vilka 
utvecklingsarbeten som genomförts för att skapa smarta processer för 
samhällsutveckling och myndighetsutövning. 
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5.5 Förvaltningens information till nämnden 
Förutom nämndens mål följs även nedan upp i samband med de fyra 
uppföljningstillfällen i april, augusti, oktober och februari. 

• Medarbetarundersökning med tillhörande pulsmätning. 

• Personalstatistik (personalförändringar, sjukfrånvaro, etc.). 

• Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 
(enbart augusti). 

• Tillsynsplan inom plan- och bygglagen. 

• Tillsynsplan inom miljöområdet och livsmedelslagstiftningens 
områden inklusive kontrollplan för livsmedelskontrollen. 

Vid varje sammanträden informeras dessutom kring överklagade ärenden 
samt presentation av nya medarbetare. Förvaltningen har även till uppgift att 
utefter behov lyfta informationspunkter kopplat till större strategiska arbeten 
så som översiktsplanering, miljöstrategiskt arbete och andra större händelser. 

Då 2023 infaller efter valår och flera ledamöter därmed kan vara nya i 
nämnden informeras nämnden under 2023 även om förvaltningens enheter 
och deras respektive uppdrag. 

5.6 Intern kontroll 
Här redovisas Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds beslutade 
internkontrollpunkter, utifrån i kommunens bestämmelser om internkontroll. 
Med rimlig grad av säkerhet ska nämnderna säkerställa en ändamålsenlig 
och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och 
information om verksamheten, samt efterlevnad av tillämpliga lagar och 
liknande. 
Följande ska kontrolleras: 

• Kontroll av ärenden äldre än 6 månader inom utvalda områden. 

• Kontroll av tid från inkommen handling till registrerad handling. 

• Kontroll av handläggningstider inom utvalda områden inklusive 
områden där lagkrav finns. 

• Kontroll av kötider inom utvalda områden. 

• Kontroll av produktionstid inklusive debiterbar produktionstid i 
förhållande till behovsutredning. 
 

Internkontrollen följs upp i samband med de fyra uppföljningstillfällena i 
april, augusti, oktober och februari. 
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6 Ekonomistyrning2 
Den beräknade största kostnadsökningen till 2023 rör personalkostnaderna 
på närmare 2,0 miljoner kronor, varav 1,2 miljoner kronor är uppräkning 
enligt lönerevisionen. För att kompensera kostnadsökningar inom 
verksamheter som är helt bidragsfinansierade behöver antingen prioriteringar 
ske eller taxejusteringar inom de taxefinansierade verksamheterna göras och 
bidrag justeras däremellan. 
Det sker förändringar i avgiftsuttag och taxor inom miljöbalks- och 
livsmedelsområdena. Efterhandsdebitering gör att det är svårare att förutse 
intäktsnivåer, framför allt under en förändringsperiod. Det är nationellt fokus 
på skattefinansierade tillsynsinsatser. 
Till år 2024 kommer befintligt ärendehanteringssystem för fastighetsbildning 
som tillhandahålls av Lantmäteriet att avvecklas. Ett nytt system är under 
utveckling vilket ger ökade kostnader. SKR tillsammans med övriga KLM-
kommuner tittar på andra systemlösningar för att minska kostnadsökningen. 
För att möta behovet om en likvärdig kart- och lantmäteriverksamhet inom 
hela VGS kommer nämnden prioritera en utökning av resurser kopplat till 
Hofors kommun motsvarande två årsarbetare. Konsekvensen om 
prioriteringen inte görs är att nämnden inte kan fullfölja uppdragen inom 
geodataområdet, göra kvalitetsinsatser på fastighetsinformationen samt 
upprätthålla baskartan för Hofors kommun.  
Nämnden har erhållit utökad ram från Sandviken för arbete med ökat 
bostadsbyggande. Medlen har fördelats till löpande översiktsplanearbete och 
till digitalisering av detaljplaner. Eventuellt kommer ett lagkrav som innebär 
att samtliga detaljplaner ska vara digitala för att fortsatt vara gällande.  
Skolskjutsverksamheten har haft ett underskott under flera år. Under 2020 
och 2021 fick skolskjutsen förhöjda kostnader förknippat med pandemin, 
vilket bör försvinna i takt med att pandemin försvinner. Däremot är det ett 
växande behov av elevresor och taxiresor även framåt. 

6.1 Ekonomiska resurser, VGS totalt 

  Bokslut 
20213 

Budget 
2022 

Budget   
2023 

Plan   
2024 

Plan 
2025 

Kommunbidrag, Sandviken 55,30 57,30 57,30 57,30   
Driftbidrag, Ockelbo 6,30 4,94 5,02 5,06  
Driftbidrag, Hofors 7,03 5,91 5,91 5,91  
Övriga intäkter 34,33 39,62 39,62 39,62   
Personalkostnader    -61,62  -61,62  -61,62   

Bidrag och köp av 
verksamhet   -10,05 -10,05 -10,05   
Lokalkostnader   -3,55 -3,55 -3,55   
Övriga kostnader -99,54  -32,30 -32,30 -32,30   

Övriga finansiella intäkter 
och kostnader   -0,25 -0,25 -0,25   
Resultat 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
2 Värden för budget 2023 och plan 2024-2025 revideras/kompletteras till beslut om 
nämndplan efter kommunfullmäktiges beslutade ramtilldelning. 
3 För år 2021 är samtliga kostnader samlade till raden för ”Övriga kostnader”. 67
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6.2 Ekonomiska resurser per verksamhetsområde, VGS totalt 
 Bokslut  

2021 
Budget  

2022 
Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

VGS-nämnd         
Kommunbidrag, 
Sandviken 0,65 0,63 0,63 0,63 

 
 

Driftbidrag, Ockelbo 0,01 0,01 0,01 0,01  

Driftbidrag, Hofors 0,01 0,02 0,02 0,02  

Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00  

Kostnader -0,65 -0,66 -0,66 -0,66  

Resultat 0,02 0 0 0  

Miljö- och hållbarhet      
Kommunbidrag, 
Sandviken 4,29 5,19 5,19 5,19 

 

Driftbidrag, Ockelbo 0,90 1,25 1,25 1,25  

Driftbidrag Hofors 1,08 1,14 1,14 1,14  

Övriga intäkter 12,70 12,24 12,24 12,24  

Kostnader -18,89 -19,82 -19,82 -19,82  

Resultat 0,08 0,00 0,00 0,00  

Plan- och bygg      
Kommunbidrag, 
Sandviken 9,15 7,52 7,52 7,52 

 

Driftbidrag, Ockelbo 2,43 1,00 1,00 1,00  

Driftbidrag, Hofors 2,37 1,03 1,03 1,03  

Övriga intäkter 9,98 13,89 13,89 13,89  

Kostnader -19,66 -23,44 -23,44 -23,44  

Resultat 4,25 0,00 0,00 0,00  
Bostadsanpassning och 
parkeringstillstånd4     

 

Kommunbidrag, 
Sandviken 5,68 4,64 4,64 4,64 

 

Driftbidrag, Ockelbo 0,23 0,22 0,22 0,22  

Driftbidrag, Hofors 0,34 0,39 0,39 0,39  

Övriga intäkter 1,20 0,00 0,00 0,00  

Kostnader -6,35 -5,25 -5,25 -5,25  

Resultat 1,10 0,00 0,00 0,00  

Färdtjänst      
Kommunbidrag, 
Sandviken 3,46 4,02 4,02 4,02 

 

Driftbidrag, Ockelbo 0,00 0,00 0,00 0,00  

Driftbidrag, Hofors 0,00 0,00 0,00 0,00  

Övriga intäkter 0,85 1,75 1,75 1,75  

Kostnader -4,51 -5,77 -5,77 -5,77  

Resultat -0,19 0,00 0,00 0,00  

  

 
4 Här ingår även personalkostnader för handläggning av färdtjänst och skolskjuts. 68
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Skolskjuts      
Kommunbidrag, 
Sandviken 17,18 19,20 19,20 19,20 

 

Driftbidrag, Ockelbo 0,00 0,00 0,00 0,00  

Driftbidrag, Hofors 0,00 0,00 0,00 0,00  

Övriga intäkter 1,16 1,16 1,16 1,16  

Kostnader -20,40 -20,36 -20,36 -20,36  

Resultat -2,06 0,00 0,00 0,00  

Kart- och lantmäteri      
Kommunbidrag, 
Sandviken 5,95 6,54 6,54 6,54 

 

Driftbidrag, Ockelbo 1,15 1,09 1,09 1,09  

Driftbidrag, Hofors 1,42 1,15 1,15 1,15  

Övriga intäkter 8,28 9,62 9,62 9,62  

Kostnader -16,60 -13,18 -13,18 -13,18  

Resultat 0,20 0,00 0,00 0,00  

Övrig verksamhet      
Kommunbidrag, 
Sandviken 8,95 9,57 9,57 9,57 

 

Driftbidrag, Ockelbo 1,59 1,37 1,45 1,49  

Driftbidrag, Hofors 1,80 2,17 2,17 2,17  

Övriga intäkter 0,15 0,06 0,06 0,06  

Kostnader -12,48 -13,17 -13,25 -13,29  

Resultat 0,01 0,00 0,00 0,00  

Totalt VGS-nämnd      
Kommunbidrag, 
Sandviken 55,30 57,30 57,30 57,30 

 

Driftbidrag, Ockelbo 6,30 4,94 5,02 5,06  

Driftbidrag, Hofors 7,03 5,91 5,91 5,91  

Övriga intäkter 34,33 39,62 39,62 39,62  

Kostnader -99,54 -107,77 -107,85 -107,89  

Summa 3,41 0,00 0,00 0,00  

 

6.3 Ekonomiska resurser, VGS Ockelbo 

  Bokslut 
20215 

Budget 
2022 

Budget   
2023 

Plan   
2024 

Plan   
2025 

Driftbidrag, Ockelbo 6,30 4,94 5,02 5,06  
Övriga intäkter 3,71 4,29 4,29 4,29   
Personalkostnader  -6,96  -6,96 -6,96   

Bidrag och köp av 
verksamhet  0,00 0,00 0,00   
Lokalkostnader  -0,36 -0,36 -0,36   
Övriga kostnader -8,80  -1,91 -1,99 -2,03   

Övriga finansiella intäkter 
och kostnader  -0,00 -0,00 -0,00   
Resultat 1,21 0,00 0,00 0,00  

 

 
5 För år 2021 är samtliga kostnader samlade till raden för ”Övriga kostnader”. 69
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6.4 Ekonomiska resurser per verksamhetsområde, VGS 
Ockelbo 

 Bokslut  
2021 

Budget  
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

VGS-nämnd         

Driftbidrag, Ockelbo 0,01 0,01 0,01 0,01  

Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00  

Kostnader -0,01 -0,01 -0,01 -0,01  

Resultat 0,00 0,00 0,00 0,00  

Miljö- och hållbarhet      

Driftbidrag, Ockelbo 0,90 1,25 1,25 1,25  

Övriga intäkter 2,14 2,09 2,09 2,09  

Kostnader -3,15 -3,34 -3,34 -3,34  

Resultat -0,11 0,00 0,00 0,00  

Plan- och bygg      

Driftbidrag, Ockelbo 2,43 1,00 1,00 1,00  

Övriga intäkter 1,37 1,85 1,85 1,85  

Kostnader -2,83 -2,85 -2,85 -2,85  

Resultat 0,96 0,00 0,00 0,00  
Bostadsanpassning och 
parkeringstillstånd     

 

Driftbidrag, Ockelbo 0,23 0,22 0,22 0,22  
Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00  
Kostnader -0,22 -0,22 -0,22 -0,22  
Resultat 0,01 0,00 0,00 0,00  

Kart- och lantmäteri      

Driftbidrag, Ockelbo 1,15 1,09 1,09 1,09  

Övriga intäkter 0,19 0,33 0,33 0,33  

Kostnader -1,25 -1,42 -1,42 -1,42  

Resultat 0,09 0,00 0,00 0,00  

Övrig verksamhet      

Driftbidrag, Ockelbo 1,59 1,37 1,45 1,49  

Övriga intäkter 0,01 0,01 0,01 0,01  

Kostnader -1,35 -1,38 -1,46 -1,50  

Resultat 0 0,00 0,00 0,00  

Totalt VGS-nämnd      

Driftbidrag, Ockelbo 6,30 4,94 5,02 5,06  

Övriga intäkter 3,71 4,29 4,29 4,29  

Kostnader -8,80 -9,23 -9,31 -9,35  

Summa 1,21 0,00 0,00 0,00  
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6.5 Ekonomiska resurser, VGS Hofors 

  Bokslut 
20216 

Budget 
2022 

Budget   
2023 

Plan   
2024 

Plan   
2025 

Driftbidrag, Hofors 7,03 5,91 5,91 5,91  
Övriga intäkter 4,31 4,16 4,16 4,16   
Personalkostnader  -6,91 -6,91 -6,91   

Bidrag och köp av 
verksamhet  -0,90 -0,90 -0,90   
Lokalkostnader  -0,58 -0,58 -0,58   
Övriga kostnader -11,79 -1,67 -1,67 -1,67   

Övriga finansiella intäkter 
och kostnader  -0,00 -0,00 -0,00   
Resultat -0,45 0,00 0,00 0,00  

 

6.6 Ekonomiska resurser per verksamhetsområde, VGS Hofors 
 Bokslut  

2021 
Budget  

2022 
Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

VGS-nämnd         

Driftbidrag, Hofors 0,01 0,02 0,02 0,02  

Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00  

Kostnader -0,01 -0,02 -0,02 -0,02  

Resultat 0,00 0,00 0,00 0,00  

Miljö- och hållbarhet      

Driftbidrag Hofors 1,08 1,14 1,14 1,14  

Övriga intäkter 2,20 1,80 1,80 1,80  

Kostnader -3,00 -2,94 -2,94 -2,94  

Resultat 0,28 0,00 0,00 0,00  

Plan- och bygg      

Driftbidrag, Hofors 2,37 1,03 1,03 1,03  

Övriga intäkter 0,73 1,24 1,24 1,24  

Kostnader -3,27 -2,23 -2,23 -2,23  

Resultat -0,18 0,00 0,00 0,00  
Bostadsanpassning och 
parkeringstillstånd     

 

Driftbidrag, Hofors 0,34 0,39 0,39 0,39  

Övriga intäkter 1,18 0,00 0,00 0,00  

Kostnader -1,54 -0,39 -0,39 0,39  

Resultat -0,02 0,00 0,00 0,00  

Kart- och lantmäteri      

Driftbidrag, Hofors 1,42 1,15 1,15 1,15  

Övriga intäkter 0,18 0,21 0,21 0,21  

Kostnader -1,84 -1,36 -1,36 -1,36  

Resultat -0,24 0,00 0,00 0,00  

  

 
6 För år 2021 är samtliga kostnader samlade till raden för ”Övriga kostnader”. 71
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Övrig verksamhet      

Driftbidrag, Hofors 1,80 2,17 2,17 2,17  

Övriga intäkter 0,02 0,01 0,01 0,01  

Kostnader -2,11 -2,18 -2,18 -2,18  

Resultat -0,29 0,00 0,00 0,00  

Totalt VGS-nämnd      

Driftbidrag, Hofors 7,03 5,91 5,91 5,91  

Övriga intäkter 4,31 4,16 4,16 4,16  

Kostnader -11,78 -10,07 -10,07 -10,07  

Summa -0,45 0,00 0,00 0,00  

 

6.7 Ekonomiska resurser, VGS Sandviken 

  Bokslut 
20217 

Budget 
2022 

Budget   
2023 

Plan   
2024 

Plan   
2025 

Kommunbidrag, Sandviken 55,30 57,30 57,30 57,30  
Övriga intäkter 26,31 31,17 31,17 31,17  
Personalkostnader  -47,75 -47,75 -47,75  

Bidrag och köp av 
verksamhet  -8,24 -8,24 -8,24  
Lokalkostnader  -2,61 -2,61 -2,61  
Övriga kostnader -78,96 -29,87 -29,87 -29,87  

Övriga finansiella intäkter 
och kostnader  -0,01 -0,01 -0,01  
Resultat 2,65 0,00 0,00 0,00  

 

6.8 Ekonomiska resurser per verksamhetsområde, VGS 
Sandviken 

 Bokslut  
2021 

Budget  
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

VGS-nämnd         
Kommunbidrag, 
Sandviken 0,65 0,63 0,63 0,63 

 

Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00  

Kostnader -0,63 -0,63 -0,63 -0,63  

Resultat 0,03 0,00 0,00 0,00  

Miljö- och hållbarhet      
Kommunbidrag, 
Sandviken 4,29 5,19 5,19 5,19 

 

Övriga intäkter 8,36 8,34 8,34 8,34  

Kostnader -12,75 -13,53 -13,53 -13,53  

Resultat -0,10 0,00 0,00 0,00  

Plan- och bygg      
Kommunbidrag, 
Sandviken 9,15 7,52 7,52 7,52 

 

Övriga intäkter 7,89 10,80 10,80 10,80  

Kostnader -13,56 -18,32 -18,32 -18,32  

Resultat 3,47 0,00 0,00 0,00  

 
7 För år 2021 är samtliga kostnader samlade till raden för ”Övriga kostnader”. 72
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Bostadsanpassning och 
parkeringstillstånd8     

 

Kommunbidrag, 
Sandviken 5,68 4,64 4,64 4,64 

 

Övriga intäkter 0,01 0,00 0,00 0,00  

Kostnader -4,57 -4,64 -4,64 -4,64  

Resultat 1,12 0,00 0,00 0,00  

Färdtjänst      
Kommunbidrag, 
Sandviken 3,46 4,02 4,02 4,02 

 

Övriga intäkter 0,85 1,75 1,75 1,75  

Kostnader -4,51 -5,77 -5,77 -5,77  

Resultat -0,19 0,00 0,00 0,00  

Skolskjuts      
Kommunbidrag, 
Sandviken 17,18 19,20 19,20 19,20 

 

Övriga intäkter 1,16 1,16 1,16 1,16  

Kostnader -20,40 -20,36 -20,36 -20,36  

Resultat -2,06 0,00 0,00 0,00  

Kart- och lantmäteri      
Kommunbidrag, 
Sandviken 5,95 6,54 6,54 6,54 

 

Övriga intäkter 7,90 9,08 9,08 9,08  

Kostnader -13,51 -15,62 -15,62 -15,62  

Resultat 0,35 0,00 0,00 0,00  

Övrig verksamhet      
Kommunbidrag, 
Sandviken 8,95 9,57 9,57 9,57 

 

Övriga intäkter 0,13 0,05 0,05 0,05  

Kostnader -9,03 -9,62 -9,62 -9,62  

Resultat 0,05 0,00 0,00 0,00  

Totalt VGS-nämnd      

Kommunbidrag 55,30 57,30 57,30 57,30  

Övriga intäkter 26,31 31,17 31,17 31,17  

Kostnader -78,96 -88,47 -88,47 -88,47  

Summa 2,65 0,00 0,00 0,00  

 
 
  

 
8 Här ingår även personalkostnader för handläggning av färdtjänst och skolskjuts. 73
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6.9 Nya investeringar 2023–2025 
I tabellen redovisas de investeringar som prioriterats av nämnden de 
kommande tre åren. 
 

Investeringsobjekt / beskrivning Mkr/År Prioritet Tas i bruk  
(ÅÅÅÅMM) 

Mätinstrument, Global Navigation 
Satellite Systems, GNSS9 

0,3/2023 1 202301 

 

 
9 GNSS – är ett samlingsnamn för satellitbaserade navigations- och 
positionsbestämningssystem, https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-
information/gps-geodesi-och-swepos/GPS-och-satellitpositionering/GPS-och-andra-GNSS/  74
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd  

 

Utkast till nämndplan 2023, Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 

Förslag till beslut 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd föreslås besluta att  

1. godkänna utkast till nämndplan 2023, samt 
2. överlämna utkast till nämndplan till kommunstyrelsen Sandviken. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att anta ”Styrning och ledning i 
Sandvikens kommun”, en ny modell för styrning och ledning i Sandvikens 
kommun. Inom ramen för den nya styrmodellen ska varje nämnd upprätta en 
nämndplan.  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-23 att fastställa anvisningar och mall 
för nämndplan som en del av planeringsprocessen inför kommunplan 2023. 
Processen är utformad för att främja helhetssyn, samverkan och dialog.  
Enligt styrmodellens tidplan ska nämnden, i mars besluta om utkast till 
nämndplan för kommande år. I september tar nämnden slutgiltigt beslut om 
nämndplanen. Vidare beslutar nämnden om internbudget i december som 
fastställer attesträtten. 
Nämnden har arbetat med utkast till nämndplan vid fyra tillfällen. Uppstart 
med nämnden den 18 januari, nämnddialog den 25 januari samt två 
workshops, den 2 februari och den 2 mars. Under arbetets gång har 
underlaget arbetats fram och sammanställts av förvaltningen. Till ärendet 
bifogas det slutgiltiga förslaget till utkast till nämndplan 2023.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 245 ”Anvisningar för nämndplan, 
strategiska mål för bolag och kommande års tidplan”, dnr KS2021/430 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-08, VGS-2022-40 
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Utkast till nämndplan 2023: Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 
VGS-2022-40 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige Hofors kommun 
Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige Ockelbo kommun 
Kommunstyrelsen, Sandvikens kommun 

Underskrifter 

Yvonne Andersson 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 

Emelie Jonsson 
Samordnare för styrning och 
ledning/Verksamhetsutvecklare 
 
Jenny Holm 
Förvaltningsekonom 
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§ 40 Utkast till nämndplan 2023, Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 

Diarienummer VGS-2022-40 

Beslut 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutar att 

1. godkänna utkast till nämndplan 2023, samt att 
2. överlämna utkast till nämndplan till kommunstyrelsen i Sandviken. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att anta ”Styrning och ledning i 
Sandvikens kommun”, en ny modell för styrning och ledning i Sandvikens 
kommun. Inom ramen för den nya styrmodellen ska varje nämnd upprätta en 
nämndplan. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-23 att fastställa anvisningar och mall 
för nämndplan som en del av planeringsprocessen inför kommunplan 2023. 
Processen är utformad för att främja helhetssyn, samverkan och dialog. 
Enligt styrmodellens tidplan ska nämnden, i mars besluta om utkast till 
nämndplan för kommande år. I september tar nämnden slutgiltigt beslut om 
nämndplanen. Vidare beslutar nämnden om internbudget i december som 
fastställer attesträtten. 

Nämnden har arbetat med utkast till nämndplan vid fyra tillfällen. Uppstart 
med nämnden den 18 januari, nämnddialog den 25 januari samt två 
workshops, den 2 februari och den 2 mars. Under arbetets gång har 
underlaget arbetats fram och sammanställts av förvaltningen. Till ärendet 
bifogas det slutgiltiga förslaget till utkast till nämndplan 2023. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 245 ”Anvisningar för nämndplan, 
strategiska mål för bolag och kommande års tidplan”, diarienummer 
KS2021/430 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-08, diarienummer VGS-2022-40 
Utkast till nämndplan 2023: Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 
diarienummer VGS-2022-40 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen Hofors kommun  
Kommunstyrelsen Ockelbo kommun  
Kommunstyrelsen, Sandvikens kommun 
  

Protokoll 2022-03-22 §§ 34-40, 44-57
(Signerat, SHA-256 295EB3C6E886200325B96C98F07D7F3E7F1952AB2552794C26A6FE8A516E3658)

Sida 6 av 26
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Från: Eva Nordén <eva.norden@sandviken.se> 
Skickat: den 29 mars 2022 10:26 
Till: hofors.kommun@hofors.se; Ockelbo kommun (e-post); 

kommun@sandviken.se 
Kopia: Emelie Jonsson; Jenny Holm 
Ämne: VGS 220322 § 40 Utkast till nämndplan 2023 VGS 
Bifogade filer: § 40.pdf; VGS-2022-40, 2022-03-08 Tjänsteskrivelse utkast till nämndplan 

2023.pdf; Utkast Nämndplan VGS 2023 VGS-2022-40.pdf 
 

 
Hej! 
 
Bifogat är beslut och beslutsunderlag i ärendet Utkast till nämndplan 2023 VGS. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Eva Nordén 
Nämndsekreterare 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) 
Telefon: 026-24 00 00 
E-post: vgs@sandviken.se 
www.sandviken.se 
 
Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 
 
Sandvikens kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Besök gärna 
www.sandviken.se/gdpr för att läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter. Var uppmärksam 
på att inte lämna ut sekretesskyddade uppgifter via e-post. 
 

 
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.  

78

mailto:vgs@sandviken.se
http://www.sandviken.se/
www.sandviken.se/gdpr


 

 

 

 

 
 
 

Datum 
2022-03-22 

 
      

 
 

 
 

 

» PLAN 

 

Utkast till nämndplan: 
Överförmyndarnämnden 

  
 

79



 

 

Innehåll 

1 Nämndens verksamhet .................................................... 1 

2 Bedömning och prioritering på kort och lång sikt ........ 1 

3 Helhetssyn, samverkan och dialog ................................. 3 

4 Strategisk styrning ........................................................... 4 

 Nämndens strategiska mål .................................................................... 4 
 Uppföljning av nämndens strategiska mål ............................................. 4 

5 Verksamhetsstyrning ....................................................... 4 

 Statlig och regional styrning .................................................................. 4 
 Uppföljning av statlig och regional styrning ........................................... 5 
 Nämndens mål för verksamhetsstyrning ............................................... 5 
 Uppföljning av nämndens mål för verksamhetsstyrning ........................ 5 
 Förvaltningens information till nämnden ................................................ 6 
 Intern kontroll ......................................................................................... 6 

a) Risk för att ställföreträdare är olämpliga och missköter sitt uppdrag. Risk för 
huvudmännens rättssäkerhet ...................................................................... 6 

b) Risk att årsräkningar inte granskas inom rimlig tid ............................................ 6 
c) Rättsförlust för den enskilde vid hantering av anmälan och ansökan om behov av 

ställföreträdare ......................................................................................... 6 

6 Ekonomistyrning .............................................................. 6 

 Ekonomiska resurser ............................................................................. 6 
 Ekonomiska resurser per verksamhetsområde ..................................... 6 
 Nya investeringar 2023–2025 ............................................................... 6 

 

80



Sandvikens kommun 
Datum 
2022-03-22 

      
      

      
1(4) 

 

 

1 Nämndens verksamhet 

 
Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som har till uppdrag att 
granska gode män, förvaltare och förmyndare (ställföreträdare). 
Huvudmännen (personer som har god man eller förvaltare eller är 
minderårig) består dels av vuxna personer som på grund av sjukdom, 
försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp av en 
ställföreträdare att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin 
person. Det kan även handla om underåriga barn som på grund av sina 
ekonomiska förhållanden står under överförmyndarnämndens tillsyn eller 
utländska barn som kommit till Sverige utan vårdnadshavare och söker 
uppehållstillstånd här. 
 
Överförmyndarenheten består av fyra handläggare varav en chef, två 
ekonomer, en socionom och en jurist. Verksamheten består av att utreda och 
hos tingsrätten ansöka om eller yttra sig över ärenden om anordnande eller 
upphörande av ställföreträdarskap. Nämnden rekryterar också 
ställföreträdare och lämnar förslag på lämpliga ställföreträdare till 
tingsrätten. Vidare förordnar nämnden vissa ställföreträdare, beslutar om 
byte av ställföreträdare, meddelar tillstånd i enskilda ärenden, ger allmänna 
råd, granskar årsräkningar och beslutar om arvode. 
 
Överförmyndarnämndens viktigaste del av tillsynen är att granska de 
årsräkningar som ställföreträdare ska lämna in senast sista februari varje år 
avseende det föregående årets ekonomiska redovisning. I samband med att 
Överförmyndarenheten har granskat årsräkningen betalas också arvode ut till 
ställföreträdaren. Under 2021 har 800 redovisningshandlingar granskats 
Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över tillgångar och inkomster 
motsvarande 300 miljoner kronor och har under året fattat ungefär 900 
beslut.  
Överförmyndarenheten uppdrag är att stödja överförmyndarnämnden i att 
omsätta mål och strategier, ta fram beslutsunderlag, samt att bedriva 
överförmyndarverksamhet.  

2 Bedömning och prioritering på kort och lång sikt  
 
Med dagens ställförträdarssystem ställs överförmynderiverksamheten inför 
ett antal utmaningar och problemlösningar som kan ses i fler andra 
kommuner. Ökade krav på överförmyndarnämnden att rekrytera 
ställföreträdare för mer krävande uppdrag. Det innebär att nämnden är ålagd 
att ägna mer tid och resurser än tidigare åt att söka lämpliga ställföreträdare 
både inom kommunen och i andra delar av landet. 
Framöver kommer nämnden att ställas inför utmaningen att rekrytera 
kompetenta ställföreträdare samt utbilda de befintliga för att ge bättre 
förutsättningar för att uppdragen utförs på ett korrekt sätt. Det i sin tur 
minskar risken för att huvudmän lider rättsliga eller ekonomiska förluster. 
För att möta behovet av rekrytering av ställföreträdare behöver nämnden 
fortsätta med att effektivisera och tillgängliggöra material för ställföreträdare 
och ta steg i digitaliseringen i syfte att underlätta administrationen för 
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ställföreträdarna. En utmaning på lång sikt då det gäller att rekrytera 
ställföreträdare, beror på att vi ser att fler erfarna ställföreträdare väljer att 
avsluta sina uppdrag. Därför kommer nämnden behöva prioritera ett 
strategiskt och långsiktigt arbete med rekrytering, matchning samt 
kompetensutveckling av ställföreträdare.  
 
Den ökande psykiska ohälsan bland både yngre och äldre huvudmän i 
kombination med andra yttre faktorer har lett till att främst nya 
förvaltarskapsärenden fortsätter öka och bli allt mer komplexa. Detta har i 
sin tur även lett till att en ökning av arvodeskostnader då fler personer 
behöver ställföreträdarskap samt att nämnden får betalningsansvar med 
anledning av huvudmannens bristfälliga betalningsförmåga.  
 
Vid inspektionen har Länsstyrelsen i Dalarna i sin nationella statistik 
konstaterat att Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland har högre antal 
förvaltarskap jämfört med genomsnittet i riket (15 % av ärendena jämfört 
med rikssnittet på 10 %). Konsekvenserna för verksamheten blir att högre 
krav ställs på ställföreträdarna och handläggningen i utredningen för 
omprövningen av behov av fortsatt förvaltarskap, vilket nämnden är skyldig 
att göra årligen enligt lag. Därför kommer nämnden på lång sikt behöva gå 
igenom bristfälliga förvaltarskap som pågått i många år och avsätta resurser i 
syfte att utreda om några kan omvandlas till godmanskap eller avslutas helt.  
 
Återkommande kritik som riktats från Länsstyrelsen är hantering och 
handläggning av ärenden längre tillbaka i tiden där brister hittas 
kontinuerligt och verksamheten är tvungen att rätta till. Någon genomgång 
av akterna har inte heller gjorts efter de tillkommande ärendena från Hofors 
och Ockelbo efter sammanslagningen av nämnden. På lång sikt kommer 
nämnden behöva resurser för att kvalitetssäkra tillsynen och även rätta till de 
misstag i den mån det är möjligt för att ärendena så långt det är möjligt ska 
ligga på samma handläggningsmässiga nivå samt minimera risken att 
skadeståndstalan riktas mot nämnden.      
  
Nämnden ämnar följa den digitala utvecklingen inom relevanta områden för 
att kunna säkerställa en effektiv och rättssäker överförmyndarverksamhet. 
För att möta de ökade utmaningar som digitaliseringen medför för 
verksamheten är nämndens utvecklingsarbete viktigt. Detta för att möta 
invånarnas behov och tillhandahålla en högkvalitativ verksamhet samt 
förbättra förutsättningarna vid rekryteringen av nya ställföreträdare. 
Verksamhetens arbete med digitalisering av årsräkningar kommer att 
fortlöpa och det kommer att kräva ett arbete med framtagande av 
arbetsrutiner, kompetensutveckling samt utbildning av ställföreträdarna. 
 
Nämnden har arbetat aktivt för att utveckla kvaliteten för både medarbetare 
och ställföreträdare. Processens syfte är att skapa förutsättningar för att säkra 
en rättssäker och hållbar myndighetsutövning som når upp till de krav som är 
ställda. Det är ett långsiktigt arbete som nämnden bedriver inom området 
processkvalitet. Nämnden arbetar kontinuerligt med uppföljning och 
utveckling av verksamheten. 
 
Under 2021 färdigställdes den statliga utredning SOU (2021:36), den så 
kallade Ställföreträdarutredningen, som tillsattes i juli 2019 för en översyn 
av reglerna för gode män och förvaltare. Översynen syftar bland annat till att 82
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förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta 
personer ska ställa upp som ställföreträdare, förbättra stödet till 
ställföreträdare under pågående uppdrag samt stärka enskildas ställning och 
skydd. Utredningens förslag om att överförmyndarna ska överta 
domstolarnas beslutanderätt i ärenden om anordnande av godmanskap, 
jämkning och upphörande av godmanskap från tingsrätterna, kommer att 
leda till merarbete för överförmyndarverksamheten. Utredningen uppskattar 
att kommunerna ska kompenseras med 170 miljoner kr de första åren och 
200 miljoner kr för ökade kostnader. SKR:s egna beräkningar tyder på att de 
faktiska kostnaderna för kommunerna snarare blir ca 393 miljoner kr årligen 
om samtliga förslag är genomförda. 
 
Ändringarna kommer att leda till ett ökat ansvar för 
överförmynderiverksamheten som i sig leder till ett ökat resursbehov på 
tjänstemannasidan. Kostnadsökningen hos överförmyndarna härrör således 
till både ökat antal ärenden att avgöra samt ökade kontakter med enskilda, 
ökad korrespondens mm. Ställföreträdarutredningen behandlar också frågan 
om behovet av att en ny förvaltningsmyndighet införs för 
överförmyndarfrågorna och kommer sannolikt innebära stora förändringar i 
överförmyndarverksamheten och högre kompetenskrav. 
 
 
Vid en omvärldsbevakning är nämnden beroende av vad som händer 
politiskt i omvärlden och på riksnivå vad gäller antalet ensamkommande 
barn som söker asyl i Sverige. Verksamheten har erfarenhet av detta under 
2015–2016 och behöver ha beredskap om detta scenario uppstår, vilket även 
kommer innebära ekonomiska konsekvenser för nämnden, särskilt på grund 
av det oroliga säkerhetsläget i Europa.  

3 Helhetssyn, samverkan och dialog 
 
Nämndens uppdrag är att efter ansökan eller anmälan utreda behovet av 
ställföreträdare samt föreslå en lämplig person. Nämnden ska även utöva 
tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare så att barn och unga, vuxna 
och äldre som har behov av nämnda insatser inte missgynnas eller drabbas 
av rättsförlust. På så sätt bidrar överförmyndarnämnden till att 
uppmärksamma kommuninvånare som inte förmår ta tillvara sin rätt och är 
särskilt utsatta. Huvuddelen av överförmyndarnämndens målgrupp ligger 
inom socialtjänstens och omsorgens ansvarsområde.  
Överförmyndarverksamheten har samverkat och erbjudit social- och 
omsorgsförvaltningarna i medlemskommunerna 
utbildning/informationsträffar. Informationens syfte har varit att få dialog 
och samarbete med förvaltningarna för att tillämpa den lagstadgade 
anmälningsplikten som åligger dem för att se till att medborgarna får sina 
rättigheter tillgodosedda. Samverkan med de olika förvaltningarna ger 
nämnden möjlighet till förbättrade förutsättningar för tillsyn över 
ställföreträdarna. Erfarenhetsutbyte med de berörda förvaltningarna är ett 
viktigt arbete som bidrar till en mer effektiv handläggning för respektive 
verksamheter och fokus på de hjälpbehövandes bästa.    
Verksamheten har även samverkat med andra överförmyndarverksamheter 
genom erfarenhetsutbyte som har bidragit till stärkt rättssäkerhet och 
utveckling av arbetssätt.  83
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Eftersom överförmyndarnämnden har en begränsad 
tjänstemannaorganisation så är nämndens arbete och fullgörande av 
uppdraget beroende av stödfunktioner från andra förvaltningar- så som 
ekonomi, nämndssekreterarskap, systemförvaltning och processledning.  
 

4 Strategisk styrning 
Överförmyndarnämndens syfte är att skapa förutsättningar för trygghet och 
rättssäkerhet för barn och unga samt vuxna huvudmän. Detta genom att 
förhindra att den enskilde som inte själv kan ta tillvara sin rätt missgynnas 
ekonomiskt eller rättsligt.  
 

 Nämndens strategiska mål 
 För att bryta den ökande arbetslösheten ska överförmyndarnämnden 

bidra till att ställföreträdare, huvudmän och anhöriga ska känna sig 
trygga med den service som ingår i nämndens tillsynsområde.  

 Överförmyndarnämnden ska i tillsynen av barnärenden utgå ifrån att 
möjliggöra bättre levnadsvillkor för barnen i syfte att skapa bättre 
förutsättningar för dem att uppnå goda skolresultat.  

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

 

 Uppföljning av nämndens strategiska mål 
Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom 
sina respektive verksamhetsområden. Överförmyndarenheten ansvarar för att 
omsätta planerna i praktisk handling i enlighet med nämndplanen. Det är 
viktigt att nämnden i tidigt skede får möjlighet att följa upp målen för att 
eventuellt agera om något avvikande uppstår. Nämndens strategiska mål ska 
följas upp vid sammanträdet i augusti och nämnden ska kontinuerligt få 
information gällande arbetet med målen på en återkommande punkt- 
”Aktuellt på enheten”.  

5 Verksamhetsstyrning 

 Statlig och regional styrning 
Överförmyndarverksamheten är en strikt lagreglerad verksamhet. Det är 
därför av stor vikt att anställda har tillräcklig kunskap för att kunna utföra 
sina arbetsuppgifter på ett rättssäkert sätt. För att säkerställa verksamhetens 
kvalitet har överförmyndaren beslutat att alla tjänstemän ska vara 
involverade i ett aktivt ledningsarbete som innebär att när någon 
uppmärksammar en brist i verksamheten ska en avvikelse upprättas och 
rapporteras för nämnden.  
Den lagstiftning som styr nämndens verksamhet är föräldrabalken. Vid 
uppfyllda kriterier för ett godmanskap eller förvaltarskap ska nämnden tillse 
att den hjälpbehövande får en ställföreträdare. Inom nämndens geografiska 
område (Hofors, Ockelbo och Sandviken) råder det en högre andel 
arbetslöshet och lägre utbildningsnivå. Andra faktorer som stigande 
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medelålder och ökande psykisk ohälsa leder till att nämnden är skyldig att 
förordna ställföreträdare i större utsträckning.  
 
Den stora delen av nämndens verksamhet är att granska ställföreträdarnas 
ekonomiska redovisning. De lagkrav som ställs på nämnden är att dessa ska 
klargranskas inom sex månader. Detta följs årligen av Länsstyrelsen vid den 
årliga tillsynen. 
 
Utifrån att barnkonventionen har trätt i kraft behöver verksamheten utarbeta 
arbetsrutiner i förmynderskapsärenden enligt principerna för ett 
barnrättsbaserat beslut. Ett barnrättsbaserat beslut bygger på att barnet eller 
barnen görs till subjekt i beslutet. Hur barnet påverkas i en fråga måste även 
vara föremål för en aktiv reflektion i handläggningen. Barnrätts- och 
jämställdhetsperspektiven är viktiga för nämnden och därför ska nämndens 
arbete verka för att följa gällande lagstiftning och barnkonventionen där 
barnets bästa ska prägla alla beslut som rör barn direkt eller indirekt. 
 

 Uppföljning av statlig och regional styrning  
Länsstyrelsen, Justitieombudsmannen och den kommunala revisonen 
granskar att Överförmyndarnämndens verksamhet följer de lagar och regler 
som finns. Länsstyrelsen genomför årliga inspektioner, vilket resulterar i att 
en tillsynsrapport upprättas och kommuniceras för granskning till 
medlemskommunerna.   
 

 Nämndens mål för verksamhetsstyrning  
Nämnden har formulerat mål för verksamhetsstyrning med fokusområden 
utifrån de förbättringsområden som identifierats i verksamheten samt de 
behov som finns för att kunna upprätthålla nämndens uppdrag.  

1. Få ner antalet förvaltarskap:  
Nämnden har enligt Länsstyrelsen hög andel förvaltarskap. En del av 
dem är gamla förvaltarskap som genom åren inte omprövats på ett 
tillfredställande sätt som uppfyller lagens kriterier. Denna hantering 
kommer att kräva extra utredningsresurser och arbetas med på lång 
sikt.  

2. Rekrytering av nya ställföreträdare: 
Nämnden behöver ha tillgång till ställföreträdare för att kunna utföra 
sitt uppdrag. Mot bakgrund av att ställföreträdarkåren har hög 
medelålder och det finns brist på gode män behöver nämnden verka 
för att få en fungerande rekrytering.  

3. Digitalisering: 
För att möta behovet av effektivisering, underlätta rekrytering av nya 
ställföreträdare och öka nöjdheten av förvaltningen behöver nämnden 
följa den digitalisering som finns inom området.  

 

 Uppföljning av nämndens mål för verksamhetsstyrning 
Under 2021 har överförmyndarnämnden haft 11 sammanträden. På varje 
sammanträde finns en informationspunkt där nämnden får information om 
vad som har skett i verksamheten. Nämnden får bland annat ta del av 
statistik, upprättade avvikelser/förbättringsarbete, beslut som tagits på 
delegation och aktuell personalsituation.   
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 Förvaltningens information till nämnden 
Nämnden informeras vid varje sammanträde om händelser som planerats i 
enlighet med verksamhetsplaneringen för året. Uppföljning av viktiga 
händelser utifrån verksamhetens årshjul rapporteras för nämnden 
regelbundet. Avstämning med nyckeltal och statistik för ärendebalanser med 
eventuell analys presenteras för nämnden kvartalsvis.   

 Intern kontroll 

a) Risk för att ställföreträdare är olämpliga och missköter sitt uppdrag. 
Risk för huvudmännens rättssäkerhet 

b) Risk att årsräkningar inte granskas inom rimlig tid 

c) Rättsförlust för den enskilde vid hantering av anmälan och ansökan 
om behov av ställföreträdare 

6 Ekonomistyrning 
 

 Ekonomiska resurser 

  
Bokslut 

2021 
Budget 

2022 
Budget   

2023 
Plan   2024 Plan   2025 

Kommunbidrag 4,7 4,9 4,9 4,9 4,9 

Övriga intäkter 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 

Personalkostnader -5,1 -5,9 -6,0 -6,1 -6,2 
Bidrag och köp av verksamhet 0 0 0 0 0 

Lokalkostnader -0,2 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 

Övriga kostnader -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 
Övriga finansiella intäkter och 
kostnader 0 0 0 0 0 

Resultat 0,2 0 0 0 0 

 Ekonomiska resurser per verksamhetsområde 
Överförmyndarnämnden består av endast ett verksamhetsområde. 
 

 Nya investeringar 2023–2025 
Överförmyndarnämnden planerar inga investeringar. 
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Från: Överförmyndaren Sandvikens kommun <overformyndaren@sandviken.se> 
Skickat: den 30 mars 2022 13:17 
Till: hofors.kommun@hofors.se; Ockelbo kommun (e-post); 

kommun@sandviken.se 
Kopia: Gunilla Gillström 
Ämne: Handlingar till kommunstyrelsen 
Bifogade filer: Beslut om utkast nämndplan 2023 Överförmyndarnämnden i Västra 

Gästrikland.pdf; Utkast till nämndplan 2023 Överförmyndarnämnden i 
Västra Gästrikland.pdf 

 

 
Hej 
Här kommer utkast till nämndplanen för 2023 som Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland har 
fattat beslut om för vidare spridning till kommunstyrelsen i respektive medlemskommun.  
 
Med vänliga hälsningar 
Dalia Goro 
Chef för Överförmyndarenheten 
______________________________________ 
Västra Gästriklands Överförmyndarnämnd 
Kommunledningskontoret, Sandvikens Kommun 
Medborgarservice: 026-24 00 00 
E-post: overformyndaren@sandviken.se   
Besöksadress: Odengatan 37, Stadshuset 
Postadress: 811 80 SANDVIKEN 
https://sandviken.se/overformyndarenheten 
 

 
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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Handläggare: 
Ämnesord: 
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Avdelning: Ekonomi och styrning 
Sektion/Enhet: 
Extern medver-

Ekonomisk analys 

kan: 
Datum: 2022-04-28 
Mottagare: 

Rubrik: 

Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 
Budgetförutsättningar för åren 2022–2025 

Ersätter: 
Bilagor: Bilaga 1: Kostnadsutjämning 2023 prognos, kronor 

per invånare 
Bilaga 2: Förändring bidrag & avgift prognos 2023 
mot utfall 2022, kronor per invånare 
Bilaga 3: Preliminär utjämning av LSS-kostnader 
2023 

”Prognosunderlag K-2022–2029-22015”, finns på 
nedanstående webbsida: 
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/bud-
getochplanering/skatteunderlagsprognos/prognosun-
derlagforkommuner.1356.html 

Sammanfattning 
Vår aktuella bedömning av skatteunderlaget visar sammantaget en starkare 
ökning än den vi publicerade i februari 2022 (cirkulär 22:06). Det beror del-
vis på regeringens förslag om att omvandla reseavdraget till en skatteredukt-
ion. Dessutom räknar vi med större ökning av löneinkomster och i viss mån 
pensioner. 
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CIRKULÄR 22:15 
Ekonomi:  
Ekonomi och styrning
Åsa Högberg m.fl. 
EJ 

Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 

Budgetförutsättningar för åren 2022–2025 
I detta cirkulär presenterar vi: 

• Ny skatteunderlagsprognos 
• Ny befolkningsprognos 
• Preliminär kostnadsutjämning 2023 
• Reviderad LSS-utjämning 2022 
• Preliminär LSS-utjämning 2023 
• Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
• Förändring avtalspensioner och PO 
• Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag 

Vår aktuella bedömning av skatteunderlaget visar sammantaget en starkare 
ökning än den vi publicerade i februari 2022 (cirkulär 22:06). Det beror 
delvis på regeringens förslag om att omvandla reseavdraget till en skattere-
duktion. Dessutom räknar vi med större ökning av löneinkomster och i viss 
mån pensioner. 

Samhällsekonomisk utveckling 
Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario för ut-
vecklingen globalt och i Sverige fram till år 2025. Analysen bygger på en 
konjunkturprognos till och med 2023. Efterföljande år (2024–2025) utgör 
kalkylår där utvecklingen följer en trendframskrivning. 

Baserat på rekordstora överraskningar i de svenska inflationsutfallen hittills 
i år (statistik till och med mars) samt att höga energipriser (i synnerhet på 
olja och el) väntas bestå året ut revideras inflationsprognosen upp kraftigt. 
KPIF-inflationen beräknas skjuta över 5 procent som genomsnitt helåret 
2022. Inflationen i Sverige antas dock gradvis sjunka, dels i takt med att 
energiprisernas bidrag till KPIF-ökningen mattas av, dels i takt med att den 
underliggande inflationen (KPIF exklusive energi) åter bedöms sjunka un-
der 2 procent. Trots denna dämpning beräknas årsgenomsnittet för KPIF-
Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 
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inflationen 2023 hamna klart över målsatta 2 procent. Givet en period med 
långt högre inflation än på länge i Sverige utgår prognosen från högre löne-
ökningar (än tidigare prognoser). 

Förutom den höga inflationen är det stigande räntor som i hög grad präglar 
de makroekonomiska utsikterna. Ett brant uppställ för marknadsräntorna 
följer inte minst av förväntningar om höjda styrräntor från en rad central-
banker. En fortsatt ränteuppgång tycks i det närmaste oundviklig, givet den 
globala inflationschocken samt de ännu mycket låga styrräntorna. Den nor-
malisering som stundat under tio år av unikt låga räntor är därmed här med 
besked. Inflations- och ränteuppgången kommer att ha betydande åtstra-
mande effekter på världsekonomin både i år och åren därefter, en motkraft 
till den postpandemiska återhämtning som ännu präglar många ekonomier. 

Rysslands invasion av Ukraina är en annan viktig faktor just nu. Kriget är 
starkt bidragande till den senaste tidens energi- och råvaruprisinflation, och 
höjer osäkerheten vad gäller den ekonomiska utvecklingen framöver. Och 
tillförsikten bland hushåll och företag i Sverige har försvagats sedan invas-
ionen inleddes. 

Trots dessa globala motvindar pekar prognosen mot en fortsatt återhämt-
ning av den svenska konjunkturen 2022 och 2023. Kriget i Ukraina bedöms 
inte ge några stora negativa effekter på den inhemska efterfrågan i Sverige. 
I frånvaro av kriget hade konjunkturen sannolikt varit starkare, men faktum 
är att ”återöppnandet av samhällsekonomin” i år utgör en relativt starkare 
kraft. 

Det bör poängteras att BNP under loppet av 2022 inte stiger nämnvärt 
snabbt. Att tillväxttalet för i år ändå blir högt följer av brant uppgång under 
2021. Vad som till synes är ”hög tillväxt i år” är alltså i själva verket en ef-
fekt av ”hög tillväxt förra året”. Så här blir det när kalenderårsgenomsnitt (i 
detta fall för BNP) jämförs med varandra; ”baseffekter” eller ”överhänget” 
trycker upp årsgenomsnitten 2022. 

Trots hög smittspridning vid årets början (med en topp i slutet av januari) 
har restriktionerna med anledning av covid-19 trappats ner markant (i feb-
ruari respektive april). Återhämtningen för arbetsmarknaden beräknas där-
med kunna fortgå – trots globala risker, hög inflation och stigande räntor. 
När det gäller sysselsättningen kvarstår ännu mer att hämta igen (än för 
BNP), efter den lågkonjunktur som pandemin och restriktioner medförde. 
Särskilt delar av tjänstesektorn kommer kunna stärkas rejält i år, vilket gyn-
nar inhemsk efterfrågan och jobben i Sverige. Detta kommer att driva upp 
antalet arbetade timmar, vilket gynnar lönesumman och det kommunala 
skatteunderlaget. Utrymmet för en fortsatt expansion av sysselsättningen 
krymper dock med tiden. Andelen arbetslösa sjunker 2023 under 7,5 pro-
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cent, vilket är SKR:s uppskattning av jämviktsarbetslösheten. En allt mått-
ligare tillväxt syns därför 2024 och 2025 för såväl arbetsinsatsen (timmar) 
som BNP. 

Med anledning av kriget i Ukraina antar prognosen en klar dämpning för 
export och investeringar under innevarande år. Svackan förväntas dock 
vara temporär och tämligen snabbt återhämtad, liksom bli långt mer be-
skedlig än vad som inträffade första halvåret 2020. Mottagandet av 
ukrainska flyktingar föranleder samtidigt att de offentliga konsumtionsut-
gifterna i Sverige förhöjs i år, vilket alltså stärker inhemsk efterfrågan och 
BNP. 

Det scenario (rörande bland annat flyktingströmmar från Ukraina) som pro-
gnosen baseras på presenteras mer i detalj i Ekonomirapporten, maj 2022 
(publiceras 17 maj), tillsammans med den gängse mer utförliga beskriv-
ningen av den samhällsekonomiska utvecklingen. 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 
Procentuell förändring om inte annat anges 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

BNP* –3,2 4,7 3,1 2,4 1,9 1,8 

Sysselsättning, timmar* –3,8 2,3 2,5 2,6 0,6 0,3 

Relativ arbetslöshet, procent** 8,5 8,8 7,7 7,3 7,5 7,5 

Timlön, Nationalräkenskaperna 4,8 2,7 2,4 2,3 3,1 3,2 

Timlön, Konjunkturlönestatistiken 2,1 2,7 2,7 3,0 3,1 3,2 

Inflation, KPIF 0,5 2,4 5,3 2,5 2,1 2,0 

Inflation, KPI 0,5 2,2 5,2 2,7 2,6 2,5 

Befolkning, 15–74 år*** 0,4 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 

*Kalenderkorrigerat. 
**Andel av arbetskraften, AKU, 15–74 år. 
*** Den nya befolkningsprognos som SCB publicerade 13 april 2022 har ej beaktats. Kal-
kylerna är baserade på föregående års befolkningsprognos med smärre justeringar. 

Starkare nominellt skatteunderlag 
Skatteunderlagsprognosen är baserad på den samhällsekonomiska bild som 
presenteras kortfattat här ovanför. 

Vår aktuella prognos för skatteunderlaget innebär en markant upprevide-
ring av löneökningstakten på den svenska arbetsmarknaden (perioden 
2022–2025). Detta bidrar till en upprevidering av prognosen för lönesum-
man samt det kommunala skatteunderlaget. Då även löner och priser hos 
kommuner och regioner antas öka snabbare (än i tidigare bedömningar) in-
nebär de (beräknat) högre skatteintäkterna inte någon reell resursförstärk-
ning. Den samhällsekonomiska utvecklingen kommer kommande år att i 
hög grad präglas av just den urholkning av ”köpkraften” som snabbt sti-
gande priser och löner leder till. Urholkningen kommer att slå olika för 
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olika aktörer, men kvalitativt är det samma effekt som träffar hushåll, före-
tag och offentlig sektor. 

Tabell 2. De senaste skatteunderlagsprognoserna 
Procentuell förändring 

2021 2022 2023 2024 2025 

SKR, aktuell 5,0 4,3 5,0 3,7 3,6 

SKR, föregående 5,0 4,2 3,9 3,3 3,3 

Regeringen, apr* 5,0 4,2 4,5 3,4 3,6 

ESV, mar 4,8 3,9 3,8 3,8 3,6 

Ackumulerat 
SKR, aktuell 5,0 9,5 15,0 19,2 23,5 

SKR, föregående 5,0 9,3 13,6 17,3 21,2 

Regeringen, apr 5,0 9,4 14,3 18,2 22,5 

ESV, mar 4,8 8,9 13,1 17,3 21,6 

*Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2021 och 2022 är1,043 respektive 
1,038, baserat på den prognos som regeringen presenterade i budgetpropositionen för 
2022. 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKR. 

Under 2021–2023 beräknas både skatteunderlagets faktiska och underlig-
gande ökningstakt vara högre än genomsnittet för den senaste tioårspe-
rioden 2011–2020 (3,7 respektive 4,0 procent per år; diagram 1)1. Dessa år 
präglas alla av konjunkturell återhämtning, efter pandemin. Sysselsätt-
ningen ökar då snabbare än den ökning som följer av en växande befolk-
ning. Det som driver på ökningen av skatteunderlaget framöver är främst 
stora ökningar av löne- och pensionsinkomster, som tillsammans ger de 
största bidragen. Detta motverkas i viss mån av två faktorer; dels att den 
sammantagna effekten av prisbasbeloppets och timlönernas utveckling 
medför en betydande ökning av grundavdragen och dels att inkomsterna av 
arbetsmarknadsersättningar minskar (när konjunkturläget blir allt starkare). 
Att prisbasbeloppet stigit så kraftigt beror på den snabba inflationsupp-
gången, vilken hittills framförallt har drivits av höga energipriser. 

Nästa år får det faktiska skatteunderlaget dessutom en extra skjuts av för-
slaget om att omvandla reseavdragen (som minskar skatteunderlaget) till en 
skattereduktion (som inte påverkar skatteunderlaget), som lämnats till riks-
dagen (samma dag som vårpropositionen). Regeringen har aviserat att den i 
budgetpropositionen för 2023, enligt praxis, avser att föreslå en minskning 
av det generella statsbidraget med ett belopp som motsvarar skatteintäkten 
av det slopade avdraget. Förslaget påverkar därför inte skatteunderlagets 
underliggande ökningstakt. 

12021 är fortfarande en prognos, ett första preliminärt utfall kommer att publiceras den 10 
maj. 
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Kalkylen för 2024–2025 utgår från att sysselsättningen växer i linje med 
befolkningen i arbetsför ålder och timlönerna ökar med drygt 3 procent per 
år i genomsnitt. Det innebär att lönesummans bidrag till skatteunderlagstill-
växten blir lite mindre än ett historiskt genomsnitt och att skatteunderlagets 
ökningstal landar en bit under fyra procent. 

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 
Procent respektive procentenheter 
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Sysselsättning, timmar Timlön 
Övrigt Exkl. regeleffekter
Faktiskt skatteunderlag 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Källa: Skatteverket, SKR. 

Förändring jämfört med SKR:s februariprognos 
Vår aktuella bedömning visar klart högre skatteunderlagstillväxt än den vi 
publicerade i februari 2022 (cirkulär 22:06). Prognosen är uppreviderad 
alla år från och med 2022 och nivån för det ackumulerade skatteunderlaget 
2025 är drygt 2 procentenheter högre än i den föregående prognosen (tabell 
2). Cirka 0,5 procentenheter av upprevideringen beror på förslaget om att 
omvandla reseavdraget till en skattereduktion. Det betyder att upprevide-
ringen av den underliggande utvecklingen är motsvarande lika mycket 
mindre. En motverkande faktor till upprevidering är att högre prisbas-
belopp leder till högre grundavdrag vilket minskar det faktiska skatteun-
derlaget. Samtidigt har vi reviderat upp vår bedömning av den prisutveckl-
ing kommuner och regioner möter. Denna upprevidering är därtill större än 
upprevideringen av skatteunderlaget. Skatteunderlagets reala utveckling 
(”den köpkraft som skatteunderlagstillväxten genererar”) är alltså nedrevi-
derad. Detta beror på att timlönerna och kommunsektorns övriga insatspri-
ser är uppreviderade. Bakgrunden är den nyliga inflationschock som antas 
ge betydligt högre (än tidigare) pris- och löneökningar för en rad av år. Den 
allt starkare arbetsmarknaden väger också in. Inflationens påverkan på 
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pensionskostnaderna och det nya pensionsavtalet (som börjar gälla 2023) 
bidrar därutöver till ökade kostnader för personalen framöver. 

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos 
Jämfört med den prognos regeringen presenterade i vårpropositionen förut-
ser SKR nu snabbare ökning av skatteunderlaget 2023 och 2024 (tabell 2). 
Det beror framförallt på att SKR räknar med större ökning av arbetade tim-
mar än regeringen. Regeringen prognosticerar visserligen större timlöneök-
ningar (skillnaden är särskilt stor 2023) men lönesumman växer snabbare i 
SKR-prognosen. 

Jämfört med den skatteunderlagsprognos som Ekonomistyrningsverket 
(ESV) presenterade i mars visar SKR:s klart snabbare skatteunderlagstill-
växt 2022 och, framförallt, 2023. Det beror främst på större ökning av 
pensionsinkomster i SKR-prognosen, då vi har högre prisbasbelopp bland 
annat. Båda åren bidrar dessutom större ökning av löneinkomsterna till att 
skatteunderlaget utvecklas mer positivt i SKR:s prognos. Därutöver har 
ESV inte beaktat omvandlingen av reseavdraget till skattereduktion, då 
prognosen presenterades före vårpropositionen. 

Disponering av resultatutjämningsreserven 
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) 
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får gö-
ras måste framgå av de egna riktlinjerna för RUR som beslutas av fullmäk-
tige. 

Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av 
det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga 
utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven an-
vändas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. 
Med vår nuvarande prognos skulle det vara möjligt för 2023–2025 (tabell 
3). En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt ba-
lanskravsresultat. 

Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt  
genomsnitt samt årlig utveckling 
Förändring i procent per år 

2021 2022 2023 2024 2025 

Snitt 10 år 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 

Årlig ökning 5,3 4,7 4,1 3,7 3,6 

Differens 1,3 0,6 –0,1 –0,5 –0,7 

Källa: Skatteverket och SKR. 
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Slutavräkningar 2021–2022 
Slutavräkning 2021 
Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation RKR R2 intäk-
ter, ska det bokas upp en preliminär avräkning för innevarande års skattein-
täkter i bokslutet. Avräkningen ska enligt rekommendationen beräknas uti-
från SKR:s skatteunderlagsprognos i december. 

Regeringen fastställde uppräkningsfaktorerna för 2020 och 2021 till 2,0 
procent respektive 2,2 procent i budgetpropositionen för år 2021. Slutligt 
utfall för 2020 blev 2,1 procent och vår prognos i december 2021 visade på 
en ökning av skatteunderlaget med 4,57 procent för 2021. Med den bedöm-
ningen uppgick rekommenderad uppbokning i bokslut 2021 till 1 143 kro-
nor per invånare den 1.11.2020. 

SKR:s prognos enligt detta cirkulär visar en uppräkning med 4,99 procent 
för 2021 vilket innebär att prognosen för slutavräkningen 2021 beräknas till 
1 342 kronor per invånare och därmed uppstår en positiv korrigeringspost 
på 199 kronor per invånare den 1.11.2020. 

Slutavräkning 2022 
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2021 och 2022 uppgår till 
4,3 procent respektive 3,8 procent, enligt budgetpropositionen för 2022. 
SKR:s prognos innebär en högre uppräkning vilket gör att vår prognos för 
slutavräkningen 2022 blir positiv och uppgår till 559 kronor per invånare 
den 1.11.2021. Jämfört med vår prognos i februari är det en förbättring med 
58 kronor per invånare. 

Ny befolkningsprognos 
Den 13 april presenterade SCB en befolkningsprognos för åren 2022–2070. 

Framskrivningen är gjord med förbehåll för osäkerheten kring asylinvand-
ringen på grund av kriget i Ukraina. SCB har gjort fem olika scenarios. 

Befolkningsökningen är inte jämn i alla åldrar och befolkningen ökar mest i 
de äldre åldrarna. I framskrivningen antas en fortsatt ökande livslängd. Un-
der hela perioden beräknas fler födas än avlida, men de närmaste åren antas 
födda barn per kvinna att minska. 

Mer om prognosen finns att läsa på SCB:s webbplats: 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolk-
ningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/statistiknyhet/sve-
riges-framtida-befolkning-2022-2070/ 

Den 3 juni publiceras befolkningsframskrivningar för regioner och kommu-
ner. 
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I tabellen nedan syns den nya prognosen, som vi har räknat om till befolk-
ningen per första november respektive år. 

Tabell 4. Befolkningsprognos för åren 2021–2025 
Antal och procent 

2021 2022 2023 2024 2025 

Utfall/prognos 10 443 100 10 503 541 10 561 248 10 615 971 10 667 164 

Förändring, % 1,006 1,006 1,006 1,005 1,005 

Källa: SCB. 

Regleringsbidrag/avgift 
SKR har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekono-
miska utjämningen för åren 2022 till 2025 (tabell 5 och 6). Förändringar se-
dan senaste bedömningen i cirkulär 22:06 beror på vår senaste skatteun-
derlagsprognos samt en justering av anslaget för kommunalekonomisk ut-
jämning på grund av den föreslagna förändringen av reseavdrag (Prop. 
2021/22:228). Eftersom förslaget påverkar skatteunderlaget så är hänsyn ta-
get i prognosen ovan (tabell 2) och det innebär att även anslaget måste just-
eras så att prognosen totalt sett inte blir för positiv. Förslaget finns inte med 
i vårpropositionen och är inte heller beslutad av riksdagen. Justering av an-
slaget kommer, enligt regeringen, att föreslås i budgetpropositionen 2023. 

Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2022 till 2025 
Miljoner kronor 

2022 2023 2024 2025 

Inkomstutjämning, netto (+) 77 183 81 957 84 980 88 017 

Strukturbidrag (+) 1 049 1 055 1 060 1 066 

Införandebidrag (+) 243 28 0 0 

Summa inkomster för kommunerna (1) 78 444 83 039 86 040 89 083 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 107 272 99 489 102 671 102 677 

Differens → Regleringspost (2)–(1) 28 828 16 450 16 631 13 594 

Källa: SCB och SKR. 

Tabell 6. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2022 till 2025 
Kronor per invånare

 2022 2023 2024 2025 

Inkomstutjämning, netto (+) 7 391 7 803 8 046 8 291 

Strukturbidrag (+) 100 100 100 100 

Införandebidrag (+) 23 3 0 0 

Summa inkomster för kommunerna (1) 7 512 7 906 8 147 8 391 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 10 272 9 472 9 722 9 672 

Differens → Regleringspost (2)–(1) 2 760 1 566 1 575 1 281 

Källa: SCB och SKR. 
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Samtliga förändringar som gjordes av anslaget under 2021 och som avser 
2022 och framåt, ingår i våra beräkningar. Förändringarna inför 2022 fram-
går av blad 7 i modellen Skatter & bidrag, där ingår även justering som av-
ser föreslaget reseavdrag (Prop. 2021/22:228, se ovan). Tidigare års föränd-
ringar framgår av vår specificering av generella statsbidrag: 

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/spe-
cificeringavvissastatsbidrag.31839.html 

Preliminär kostnadsutjämning 2023 
SKR har gjort en preliminär beräkning av 2023 års kostnadsutjämning 
med hjälp av uppdaterat underlag från Statistiska centralbyrån (SCB). 
Utfallet per delmodell och förändring från föregående års utfall syns i 
bilaga 1 och 2. 

Som brukligt är inte samtliga variabler fastställda: 

• antalet personer utifrån utbildningsnivå och antal personer med uppe-
hållstillstånd 3–5 år i modellen för vuxenutbildning 

• andel lågutbildade 20–40-åringar (i modellen för individ- och familje-
omsorg) 

• socioekonomiskt index (i modellen för förskola) 
• Enhetskostnaden för modersmålsundervisning (i modellen för grund-

skola) 
• eftersläpningsbidraget (i modellen för verksamhetsövergripande kostna-

der) 
• de faktiska nettokostnaderna 
• ny definition av inkomster får betydelse i ifo-modellen 

Modellen för vuxenutbildning 
Det huvudsakliga underlaget för att bestämma standardkostnaden i mo-
dellen för vuxenutbildning är inte uppdaterat. Det gäller antalet personer ef-
ter utbildningsnivå och antalet personer med uppehållstillstånd 3–5 år. Det 
innebär i princip att hela modellen återstår att uppdatera. Detta kan inne-
bära stora förändringar för vissa kommuner, upp till 200 kronor per invå-
nare. För de allra flesta kommuner bör en uppdatering dock ligga inom 
spannet +/– 70 kronor per invånare. 

Andel lågutbildade 20–40-åringar i modellen för individ- och  
familjeomsorg 
Indexet uppdateras till oktoberprognosen. För de flesta kommuner har en 
uppdatering ändrat utfallet med maximalt +/– 50 kronor per invånare. För 
någon enstaka kommun kan förändringen bli större än 100 kronor per invå-
nare. 
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Socioekonomiskt index i modellen för förskola 
Indexet uppdateras till oktoberprognosen. För de flesta kommuner har en 
uppdatering ändrat utfallet med maximalt +/– 40 kronor per invånare. För 
någon enstaka kommun kan förändringen bli större än 100 kronor per invå-
nare. 

Eftersläpningsbidraget i modellen för verksamhetsövergri-
pande kostnader 
Ersättningen för eftersläpning har i likhet med tidigare års aprilberäkningar 
satts till noll. Detta beror på att beräkningen för 2023 bygger på föränd-
ringen av folkmängden mellan 1 november 2021 och 2022. För de 31 kom-
muner som utjämningsåret 2022 fick ett bidrag innebär det en negativ för-
ändring. Övriga kommuner betalade en avgift på 49 kronor per invånare. I 
modellen Skatter & bidrag finns det möjlighet att simulera bidragets storlek 
utifrån vad man tror att befolkningen blir per den 1 november 2022. 

En svagare befolkningsökning gör att färre kommuner är aktuella för bidra-
get, 45 kommuner kan få bidrag för eftersläpningseffekter. Dessa kommu-
ner har haft en genomsnittlig befolkningsökning de senaste fem åren (2017 
till 2021) som överstiger 1,2 procent. För att bli aktuell för ersättning bi-
dragsåret 2023 måste befolkningen i dessa kommuner även öka med 1,2 
procent mellan den 1 november 2021 och 2022. Med tanke på bidragets 
storlek kan det vara en god idé att följa den faktiska befolkningsutveckl-
ingen. 

Det är viktigt att alla kommuner också tar viss höjd för finansieringen av ef-
tersläpningen. Detta berör även kommuner som erhåller ett eventuellt bi-
drag. Finansieringen är i dessa beräkningar satt till 0, vilket även inkluderar 
beräkningarna i modellen Skatter & Bidrag, samt prognosunderlaget. Vi be-
dömer att fjolårets avgift på 49 kronor per invånare för de kommuner som 
inte får eftersläpningsbidrag är en rimlig utgångspunkt. 

102



   
 

 

 
 

 
  

 
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

 

 

 
 

CIRKULÄR 22:15 11 (18) 
 2022-04-28 

Tabell 7. Kommuner som kan komma att få eftersläpningsbidrag 2023 
Procent 

Befolknings- Befolknings- Befolknings-
Kommun utveckling Kommun utveckling Kommun utveckling 

2017–2021 2017–2021 2017–2021 

Upplands Väsby 1,69 Knivsta 2,37 Malmö 1,34 

Österåker 2,24 Uppsala 1,98 Lund 1,25 

Värmdö 1,72 Enköping 2,04 Helsingborg 1,22 

Järfälla 2,16 Strängnäs 2,11 Höganäs 1,27 

Ekerö 1,21 Trosa 3,19 Ystad 1,43 

Haninge 2,19 Habo 2,03 Halmstad 1,22 

Upplands-Bro 3,00 Vaggeryd 1,53 Falkenberg 1,46 

Nykvarn 1,91 Älmhult 1,22 Varberg 1,51 

Södertälje 1,32 Växjö 1,29 Ale 1,70 

Nacka 1,66 Kalmar 1,46 Vårgårda 1,53 

Sundbyberg 2,12 Staffanstorp 2,08 Mölndal 1,60 

Solna 1,37 Burlöv 2,40 Kungälv 2,30 

Norrtälje 1,59 Vellinge 1,21 Lekeberg 2,23 

Sigtuna 1,67 Svedala 2,33 Åre 2,19 

Håbo 1,44 Båstad 1,46 Umeå 1,21 

Verksamhetens nettokostnader 2021 
Verksamhetskostnaderna på riksnivå från bokslut 2021 kommer att ligga 
till grund för 2023 års kostnadsutjämning. Då verksamhetskostnader ännu 
inte är fastställda har SKR gjort en bedömning av hur dessa utvecklats mel-
lan 2020 och 2021 utifrån preliminära uppgifter från 93 kommuner. 

Justering av inkomster på grund av gränspendling i modellen 
för individ- och familjeomsorg 
SCB har ändrat insamlingen till det inkomstregister som bland annat ligger 
till grund för beräkningen av inkomsterna i variabeln andel barn i hushåll 
med låg inkomststandard, i modellen för individ- och familjeomsorg. I re-
gistret inkluderas numera inkomster från andra nordiska länder. I ifo-mo-
dellen finns också en justering för att kompensera för kommuner som har 
stor gränspendling och som därmed får missvisande inkomstuppgifter – de 
framstår som lägre än vad de faktiskt är. Utan justering skulle dessa kom-
muner få ett ”felaktigt” utfall i ifo-modellen. 

SCB bedömer att det krävs en ändring av förordningen för kommunaleko-
nomisk utjämning för att de (övriga) nordiska inkomsterna ska kunna ex-
kluderas ur beräkningen. Om inte dessa inkomster exkluderas kommer 
gränspendlingsjusteringen i ifo-modellen att slå fel. Kommuner med en stor 
gränspendling kommer, när dessa inkomster inkluderas, att få ett lägre ut-
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fall i beräkningen för barn i hushåll med låg inkomststandard, och samti-
digt få en gränspendlingsjustering som minskar dessa kommuners utfall yt-
terligare. I och med att SCB bedömer att det krävs en ändring av förord-
ningen för att åtgärda detta, måste frågan hanteras av regeringen. I dagslä-
get har SKR inga indikationer på hur frågan kommer att hanteras. 

I dessa beräkningar är inkomsterna från övriga nordiska länder exkluderade 
ur ifo-modellen, samtidigt som gränspendlingsjusteringen ligger kvar. Det 
innebär att SKR i denna beräkning har använt samma definition/avgränsning 
som i utjämningsberäkningarna för åren 2020–2022. SKR kommer att åter-
komma med ytterligare information, och alternativt en ny beräkning, om ny 
information blir känd innan nästa preliminära beräkning av utjämningen 
2023. Notera att frågan primärt berör kommuner med stor gränspendling, 
främst i Värmland, norra Västra Götaland och Skåne län. 

Reviderad LSS-utjämning 2022 
17 mars publicerade SCB ett reviderat utfall av LSS-utjämningen för 2022. 
En kommun har korrigerad insatsstatistik och uppvisar en större förändring. 
För övriga kommuner är förändringarna marginella. 

Preliminär LSS-utjämning 2023 
SCB har på uppdrag av SKR gjort en prognos för utfallet i LSS-utjäm-
ningen 2023. Prislapparna och totalkostnaden är baserat på uppskattningar 
utifrån preliminära uppgifter från räkenskapssammandraget för 2021. I 
denna prognos antas nettokostnaderna inom kommunernas LSS-verksam-
het ökat med 4,7 procent mellan 2020 och 2021. För 232 kommuner beräk-
nas personalkostnadsindex (PK-IX) utifrån preliminära uppgifter i räken-
skapssammandraget för 2021. Flera av dessa är inte färdiggranskade av 
SCB. För övriga kommuner används PK-IX från föregående års utjämning. 
Vi kommer liksom tidigare år att göra en ny prognos för LSS-utjämningen i 
juni när RS för 2021 är färdigt. Vi utgår från att regeringen väljer att upp-
datera PK-IX, eftersom detta gjorts under en rad år. Beräkningarna finns 
presenterade i bilaga 3 till detta cirkulär. 

Beräkningarna grundar sig på följande förutsättningar 
• Antalet LSS-insatser per den 1 oktober 2021 enligt uppgifter från Soci-

alstyrelsen. En kommun saknar inrapporterade uppgifter och har då upp-
gifter från föregående års utjämning. 

• Antalet beslut om personlig assistans enligt SFB i oktober 2021 enligt 
uppgifter från Försäkringskassan. 

• Personalkostnadsindex (PK-IX) baserat på RS 2021 för 232 kommuner, 
för övriga används det PK-IX som användes för reviderat utfall för ut-
jämningsåret 2022. Respektive beräkningssätt per kommun framgår av 
bilaga 3, tabell 1. Om kommunens räkenskapssammandrag inte funnits 
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tillgängligt används uppgifter från Försäkringskassan om kommunernas 
inbetalda ersättningar för personlig assistans enl. SFB under 2021. 

• Folkmängdsuppgifter per den 31 december 2021. 
• SKR:s prognos för prislappar vid beräkningen av grundläggande stan-

dardkostnader, som baseras på RS för 2021 med en prognos för total-
kostnaderna på nationell nivå. 

• Regeringens bedömning från vårpropositionen av omräkningsfaktorer 
till prisnivån 2023 genom KPIF för åren 2022 (4,6 %) och 2023 (1,8 %). 

Tabell 8. Prislappar baserade på RS 2021 
Kronor per år 

Bostad med särskild service
  vuxna (riktvärde) 1 086 142

 barn 1 357 678

 barn i familjehem 488 764 

Daglig verksamhet 212 058 
Övriga insatser
  korttidsvistelse (riktvärde) 308 820

 korttidstillsyn 169 851

 avlösarservice 77 205

 ledsagarservice 77 205

 kontaktperson 30 882 

Personlig assistans
 enligt LSS (riktvärde) 646 200

 enligt LASS/SFB 323 100 

För de kommuner som har stora förändringar av antalet personer med verk-
ställda beslut enligt LSS och SFB mellan åren och därmed stor förändring 
av bidrag/avgift i utjämningssystemet finns det anledning att undersöka om 
underlaget är korrekt. Underlaget till denna beräkning syns i bilaga 3. Un-
derlaget till beräkning av 2022 års utfall finns på SCB:s webbplats: 

https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-
for-den-kommunala-sektorn/kommunalekonomisk-utjamning-och-utjam-
ning-av-lss-kostnader/ 

En eventuell revidering av insatsstatistiken lämnas till Socialstyrelsen. 
Även vid stora förändringar av personalkostnadsindex kan det finnas anled-
ning att granska uppgifterna i räkenskapssammandraget. 
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Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
I våra kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löp-
ande och fasta priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser 
kallas också verksamhetens volymförändring. Volymförändring utgörs 
alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris och prisförändringar 
på arbetskraft (löneökningar och PO-pålägg) och annan förbrukning. I ta-
bellen nedan redovisas vår senaste bedömning av prisförändringar under 
perioden 2021–2025. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för 
kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, t.ex. i budgetarbetet, 
med samma förutsättningar som används i SKR:s kalkyler. 

Jämfört med PKV från februari syns kraftiga förändringar. En mycket stor 
ökning av förbrukningspriser syntes under sista kvartalet 2021 och inflat-
ionen väntas fortsätta vara hög 2022. Även antagandet för 2023 är klart
högre än i prognosen från februari. Även löneantagandena för åren 2022– 
2025 är högre i denna prognos än i februari. Den kvalitetsjustering som 
funnits i löneantaganden i PKV till och med februariprognosen är nu bort-
tagen. De senaste årens utfall i lönestatistiken ger inte något stöd för ett så-
dant antagande. 

Mycket stor effekt på antagandet om arbetskraftskostnader 2023 har det 
nya pensionsavtalet, AKAP-KR, och nya antaganden i pensionsprognosen. 
I avsnittet om pensionskostnader och PO-pålägg nedan finns en mer utför-
lig förklaring av dessa förutsättningarnas betydelse för PO-pålägget. Den 
totala höjningen av antagandet för arbetskraftskostnader 2023 jämfört med 
prognosen från februari är 2,5 procentenheter. Det högre löneantagandet för 
2023, tillsammans med det borttagna antagandet om kvalitetsjustering, för-
klarar 0,7 av den höjningen. Resten förklaras av ändrade pensionsantagan-
den. 2024 är det primärt ett högre löneantagande som förklarar högre anta-
gande om arbetskraftskostnader i PKV jämfört med i februari. Det lägre an-
tagandet för 2025 är en PO-effekt – löneantagandet är snarlikt som i febru-
ari. 

Tabell 9. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Arbetskraftskostnader* 2,0 2,4 5,9 2,8 2,7 

Övrig förbrukning 4,5 4,0 2,7 2,6 2,6 

Prisförändring, % 2,7 2,9 5,0 2,7 2,7 

*Lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter. 
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Kraftig kostnadsökning för avtalspensioner i kommu-
ner ger ökat PO-pålägg 2023 
Pensionskostnaderna ökar kraftigt år 2023 främst av två skäl: 

• Höjda avgifter/premier i det nya pensionsavtalet som gäller från 1 janu-
ari 2023 

• Stor ökning i prisbasbeloppet år 2023 

Moderniseringen av pensionsavtalet med höjda avgifter/premier från 4,5 
procent till 6 procent av lönesumman upp till taket (7,5 inkomstbasbelopp) 
och från 30 procent till 31,5 procent för inkomster över taket innebär en 
stor kostnadsökning av den avgiftsbestämda pensionen. Det nya avtalet 
medför en viss dämpning av kostnaden för den förmånsbestämda pensionen 
framöver, då nytillträdet till KAP-KL upphör. 

Med en ”jämn” ökningstakt av prisbasbelopp och andra parametrar skulle 
vi kunna förvänta en liten minskning av kostnaderna för intjänandet av den 
förmånsbestämda pensionen p g a av det nya avtalet. Men så blir inte fallet 
år 2023. 

Högsta inflationen på 30 år 
Prisbasbeloppet har stor betydelse för pensionskostnaden; såväl för beräk-
ningen av den förmånsbestämda pensionen som för pensionsutbetalningar. 

Prisbasbeloppet fastställs utifrån inflationstakten i juni, året innan aktuellt 
år (dvs ökningen av KPI i juni/juni). Prisbasbeloppet har ökat långsamt i 
många år, vilket hållit tillbaka pensionskostnaderna. Enligt SKR:s bedöm-
ning kommer prisbasbeloppet öka med hela 6 procent år 2023. Det är den 
största ökningen av prisbasbeloppet på över 30 år. 

Ökade pensionskostnader och höjt PO 2023 
Efter flera år med låg inflation, kommer värdeuppräkningen i pensionerna 
2023 öka rejält, vilket leder till ökade pensionskostnader för den förmåns-
bestämda pensionen. Detta i kombination med de höjda premienivåerna i 
den avgiftsbestämda pensionen leder till kraftigt ökade pensionskostnader 
år 2023. 

PO-pålägget för kommuner föreslås att höjas till 11,2 procent för pensions-
delen år 2023. Med oförändrade övriga arbetsgivaravgifter kommer det ge-
nomsnittliga föreslagna preliminära PO att uppgå till cirka 42,7 procent. 
Det är en höjning med cirka 3,5 procentenheter jämfört med PO-pålägget 
för år 2022. 
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Tabell 10. Föreslagna PO-pålägg för kommuner 2022 och preliminär 2023 
Procent av lönesumma 

2022 2023 prel. 

Avgiftsbestämd del (inkl. löneskatt) 6,21 8,2 

Förmånsbestämd del (inkl. löneskatt) 1,49 3,0 

Summa Avtalspensioner (inkl. löneskatt) 7,70 11,2 

Lagstadgade socialavgifter 31,42 31,42 

Avtalsförsäkringar 0,13 0,13 

Total PO 39,25 42,75 

Övriga delar i PO-pålägget är preliminärt oförändrade. 

Att ökningen mellan åren blir så stor förklaras även av att kostnaderna för 
de förmånsbestämda pensionerna är relativt låga år 2022. Det beror bland 
annat på att inkomstbasbeloppet ökade relativt mycket, vilket medförde att 
inkomstgränsen höjdes för förmånsbestämd pension, vilket i sin tur innebär 
lägre pensionskostnader för arbetsgivaren. 

De föreslagna arbetsgivaravgifterna inklusive kalkylerat PO bygger på kal-
kylerade pensionskostnader för genomsnittet i sektorn. Uppgifterna tas 
fram för att underlätta för budget och planering. Pensionskostnaderna för 
den förmånsbestämda delen varierar kraftigt i enskilda kommuner. Det re-
kommenderas därför att kommuner och regioner utgår från sina egna pens-
ionskostnader. 

De pensionsprognoser som tagits fram till kommuner och regioner av pens-
ionsadministratörerna under april 2022 bygger på regelverket för det nya 
avtalet, och är beräknade med prognosparametrar som tillhandahållits av 
SKR per den 30 mars 2022. Prognosparametrarna innebar ett rejält höjt 
prisbasbelopp, till 5,2 procent år 2023. 

Prognosen över prisbasbeloppet 2023 har dock höjts till cirka 6 procent i 
vår aktuella bedömning inför skatteunderlagsprognosen, å andra sidan har 
även prognosen för inkomstbasbeloppet höjts. Förändringar i dessa variab-
ler tar ut varandra. Sammantaget överensstämmer beräkningar från pens-
ionsadministratörerna väl med våra aktuella beräkningar över föreslaget PO 
avseende år 2023 för kommunerna som genomsnitt. 
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Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2022– 
2029 
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognos-
underlag K 2022–2029” på nedanstående webbsida: 

https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatteun-
derlagsprognos/prognosunderlagforkommuner.1356.html 

Genom att i Excelfilen skriva in den egna kommunkoden, får man beräk-
ningar och bakgrundsuppgifter för sin kommun. 

I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och 
statsbidrag för åren 2022–2029. Från och med det år ett bidrag övergår från 
att vara riktat till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i prognosun-
derlaget. På vår webbplats finns filer med specificering av generella och 
riktade statsbidrag. Av specificeringen av generella statsbidrag framgår 
vilka bidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och 
därmed i prognosunderlaget. Filerna återfinns på nedanstående webbsida: 

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/spe-
cificeringavvissastatsbidrag.31839.html 

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 22:06) beror 
på: 
• Ny skatteunderlagsprognos 
• Ny befolkningsprognos 
• Preliminär kostnadsutjämning 2023 
• Reviderad LSS-utjämning 2022 
• Preliminär LSS-utjämning 2023 

Uppdatering av modellen Skatter & bidrag 
För att uppdatera modellen ska den aktuella filen laddas hem och sparas. 
Ladda ned filen; 

• Uppdateringsfil-21015nr2.xls från webbsidan  
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skat-
terochbidragkommuner/uppdateringkommuner.1372.html 
Följ sedan instruktionerna i filen eller manualen, för att uppdatera mo-
dellen efter förutsättningarna i detta cirkulär. 
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Information om tidpunkter under 2022 
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik. Klicka på 
Ekonomi och sedan på Ekonomikalendern. 

Har du aktiverat ny prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla 
våra nyheter, gå in på skr.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken 
ligger i den grå sidfoten. 

Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik) finns de senaste 
uppdaterade cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter 
mellan cirkulären. 

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Patrik Jonasson (makroekonomi och 
skatteunderlaget) 08-452 73 62, Måns Norberg (sammanvägt prisindex 
kommunal verksamhet, kostnadsutjämning och LSS-utjämning) 08-
452 77 99, Åsa Högberg (modellen Skatter & bidrag) 08-452 73 63 samt 
Siv Stjernborg 08-452 77 51 eller Robert Heed 08-452 71 41 (pensioner 
och PO-pålägg). 

Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skr.se. 

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER 

Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 

Niclas Johansson 

 Åsa Högberg 

Bilagor: 

Bilaga 1: Kostnadsutjämning 2023 prognos, kronor per invånare  
Bilaga 2: Förändring bidrag & avgift prognos 2023 mot utfall 2022, kronor 
per invånare 
Bilaga 3: Preliminär utjämning av LSS-kostnader 2023 

”Prognosunderlag K-2022–2029-22015”, finns på nedanstående webbsida: 
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatteun-
derlagsprognos/prognosunderlagforkommuner.1356.html 
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Ekonomiutskott Ockelbo

VGS 
2022-05-19
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Vår nämnd
https://sandvikenskommun.i
nfocaption.com/3435.guide
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• Pandemi - Förändrat ärendemängder och distansarbete

• Skapa förvaltningens nav

• Förändrat avgiftsuttag för livsmedelskontrollen

• Miljöstrategiskt program – Ockelbo

• Hållbarhetsprogram - Sandviken och Hofors

• Ökade resurser - Strandskyddstillsyn och biologisk 
mångfald

Planeringsförutsättningar

2022-06-03
Sida 3
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• Digitala detaljplaner

• Digital översiktsplan

• Översiktsplan - Hofors och Ockelbo

• Fördjupad översiktsplan - norra Sandviken

• Klimatstrateg anställd 2022 - Sandviken

2022-06-03
Sida 4
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Omvärld

2022-06-03
Sida 5
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Ekonomiskt utfall/Prognos 2022

2022-06-03
Sida 6

Utfall Jan - April 
2022

Budget Jan -
April 2022

Avvikelse 
Jan - April 

2022
Budget 2022

Avvikelse 
helår 2022

Prognos 
mars 2022

Prognos april 
2022

Intäkter 2 690 3 076 -386 9 228 -6 538 9 351 9 438

Personalkostnader -2 317 -2 428 111 -6 958 4 640 -6 909 -6 881

Lokalkostnader -118 -120 2 -359 241 -345 -345

Övriga kostnader -368 -636 268 -1 907 1 539 -2 096 -2 211

Övriga finansiella intäkter och 
kostnader

0 0 0 -1 1 -1 -1

Resultat -113 -108 -5 3 -117 0 0
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• Budget 2023, plan 2024-2025
– Personalkostnader – ökat po-påslag 3 %
– Eventuellt frysta ramar, Sandviken (skatteprognos SKR 

25/8)

Analys av driftram

2022-06-03
Sida 7
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• Budget 2023, plan 2024-2025
– Personalkostnader
– Ärendehanteringssystem fastighetsbildning
– Ökat bostadsbyggande

• Investeringar 2023–2025
– 2023: Mätinstrument, Global Navigation Satellite

Systems

Ekonomistyrning

2022-06-03
Sida 9
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Nämndplan 2023
dvs "Framtiden"

2022-06-03
Sida 11
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2022-06-03
Sida 13

Beslut om 
utkast till 
nämndplan

Beslut om 
nämndplan
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Framtiden

2022-06-03
Sida 14

Tillsammans skapar 
vi framtiden samhälle.
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1. Hållbarhet ska vara en naturlig del i VGS arbete med 
samhällsutveckling.

2. VGS ska skapa förutsättningar för att fler 
samhällsgrupper deltar i samhällsutvecklingen.

3. VGS ska arbeta för att det finns en god 
planeringsberedskap.

4. Medborgare och företagare och andra användare som 
är i kontakt med VGS ska mötas av god service. 

2022-06-03
Sida 15

Förslag till nämndens strategiska mål 2023
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1. VGS skapar smarta processer för
samhällsutveckling och myndighetsutövning.

2022-06-03
Sida 16

Förslag till nämndens mål för verksamhetsstyrning 2023
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2022-06-03
Sida 17
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Ekonomiutskottet 2022-05-19
Socialförvaltning
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• Ekonomiskt utfall 1- 4

• Måluppföljning

• Utmaningar

• Äskningar
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SN UTFALL 1-4
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Prognos per 31/12 2022     500 tkr
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MÅL SN 
Mål 2022

- 10 övergripande mål
- Alla enheter har egna mål med bäring på de övergripande + 
områdesspecifika mål
- Progress

Mål 2023

- Work shop politik, slutet av augusti
Inspel från förvaltningsledningen

- Tas i september nämnden

”Grunduppdraget” prioriteras

134



ÖVERGRIPANDE

- Pausat/uppskjutet arbete skall utföras
- Fortsatt arbete i pandemi samt återhämtning
- Kvalitetsutvecklande/samordnande arbete
- Personal/kompetens brist
- Andra krav/utvecklingsinsatser GDPR, system, Nära vård mm

LSS/SOL
- Yrkestitel/kompetenshöjande åtgärder
- Flera brukare med stort omvårdnadsbehov

SÄBO
- Fortsatt arbete runt heltid som norm
- Utökat antal brukare främst kortis/demens
- Fortsatt satsning på demens
- Fortsatt satsning välfärdsteknik

UTMANINGAR
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HEMTJÄNST
- Heltid som norm uppstartat
- Områdesindelat arbete
- Ny ekonomisk modell (uppföljning)

HEMSJUKVÅRD

- Ökat krav på patientsäkerhet (Nationell handlingsplan för 
patientsäkerhet)/kvalitetshöjande åtgärder = kräver fler SSK/DSK
- Nära vård
- Ensamarbete
- Utökat lokalbehov
- Renodla MAS & Enhetschefsuppdraget
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IFO

- Återgång till ”normala rutiner”
- Ny lagstiftning; SoL, barnfridsbrott, våld i nära relationer
- Länsgemensamma projekt/arbetsmetoder
- Kvalitetsutvecklande arbete
- Minska placeringskostnader 

Ex hållbara hemmaplanslösningar istället för placering, korta ner placering, 
efter placering

Handläggning
- LSS handläggare inhyrd
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Lagstyrd verksamhet 

Styrs av flera olika lagar vilka ofta förändras/skärps

Fortsatt bedriva verksamhet i nuvarande omfattning

Möta lagmässiga krav 

Öka kvaliteten på kort och lång sikt
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ÄSKNINGAR 
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ÖVRIGT ATT FÖRHÅLLA SIG TILL

Övrigt
Att förhålla sig till;
- Utökade lokaliteter Hemsjukvård
- Inventarier SÄBO
- Nytt passersystem SÄBO
- Förbättrad ventilation SÄBO
- Trygghetskameror SÄBO (650 – 900 per år)
- Fortsatt renovering Socialkontoret
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MAS
- 50 % idag, behöver bli heltid

Olämpligt att vara MAS och enhetschef parallellt
- Öka patientsäkerhet/kvalitet/
- Ny äldreomsorgslag/coronakommissionen

Kvalitetssamordnare socialförvaltning
Öka effektiviteten /lyfta förvaltningen till önskad kvalitetsnivå
- Övergripande kvalitetsfrågor och utvecklingsuppdrag inom 

våra egna verksamheter i egen regi
- Projekt och satsningar inom kvalitetsområdet för att 
kvalitetssäkra, utveckla verksamheten och hitta nya arbetssätt 
för att möta framtidens behov
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Kvalitetsutvecklare IFO

- Utökade arbetsuppgifter och lagförändringar
- Lagförändringar rörande barnfridsbrott, 
våld i nära relationer, familjerättsliga informationssamtal, 
skadligt bruk och beroende 
- Nya åtaganden som kräver både tid och resurser ex ”Yrkesresan”
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Öppenvårdsinsats i hemmet
- Samarbete mellan IFO/Boendestöd/handläggning
- Stöd i hemmet för att personer undvika en placering eller när de 
kommit hem med kombinerade insatser på hemmaplan 
- Stöd i hemmet som föräldraskapsstöd
innebär att stödja individen i sitt föräldraskap i vardagen,
genom praktisk problemlösning, samtal och/eller färdighetsträning

- Finansieras med medel från ”psykisk hälsa” (statligt medel)

Aktivitetssamordnare SÄBO
- Meningsfulla, individanpassade, engagerande aktiviteter
Ökar livskvaliteten
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EKONOMIUTSKOTTET 

19/5-2022
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• God kontroll på det ekonomiska läget 

• Generellt i verksamheterna ser vi att 
fastställda ramar inte kommer räcka till 
för att täcka kommande löneökningar, 
pris- och kostnadsökningar samt 
inflation utifrån rådande världsläge. 

NULÄGE
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Utifrån fastställda ramar kan konsekvenserna komma att bli ett flertal 
kopplat mot befintlig ram. Det kommer bli svårt att hålla en god 
kvalitet och nå uppsatta mål för perioden. 
 

• Tillgodose kraven på formell kompetens hos personalen inom 
förvaltningen. 

• Bibehåll och öka andelen behöriga lärare inom förskola, 
grundskola och vuxenutbildning. 

• Utveckla utbudet av fritidsaktiviteter. 
• Öka tryggheten för medborgarna. 
•  – simkunnighet hos medborgarna prioriteras under 2022 
• Öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet i åk 9, 

mot föregående år. 
 
Vi kommer behöva göra avkall på flera av målen om inte erforderlig 
budget finns.  

KONSEKVENSER
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Fortsatt utredning av förskolans behov för att möta 
framtidens utmaningar. 
• Lokaler som är anpassade utifrån verksamhetens 

behov. 
• Eventuell ”Barnomsorg på obekväm tid – Nattis” 
• Behålla och rekrytera behöriga förskollärare.
• Beroende på vad den fortsatta utredningen av 

”Barnomsorg på obekväm tid – Nattis” visar så kan 
det redan från hösten 2022 behövas ytterligare medel 
för att starta upp och bedriva verksamheten. 3200 tkr.

FÖRSKOLAN
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GRUNDSKOLA
För att tillgodose alla elevers behov, trygghet och studie 
ro samt öka andelen behöriga till gymnasiet behövs 
nedanstående medel för att kunna:

• ge adekvat stöd till elever inom Neuropsykiatriska 
Funktionsnedsättning (NPF)

• ge adekvat stöd till elever som läser svenska som 
andra språk. 

• utöka kompetens som idag saknas i organisationen. 
Dels anställa personal med rätt kompetens, dels 
kompetensutveckla befintlig personal. 
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3 200 tkr för:
• speciallärare. 
• specialpedagog. 
• lärare inom ämnet svenska som 

andraspråk (SVA). 
• elevcoach. 
• biträdande rektor.

GRUNDSKOLAN ÄSKAR
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• Ramarna för statsbidraget för 
lärarlönelyftet kommer succesivt att 
minska, detta innebär att det inte finns 
utrymme för detta i budget för 2023 och 
2024.

STATSBIDRAG
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• Utifrån att budgetramen utökats för gymnasiekostnader så går 
det bättre att hålla oss inom befintlig budget mot tidigare. 

• Tjänsten som finns i budget kopplat mot administrativt arbete 
behöver ses över, vilket på sikt kan bidra till ytterligare bättre 
kontroll över kostnader och likvärdighet gällande beslut om t.ex. 
busskort kopplade mot gymnasieelever.

Elever i behov av grundsärskola eller gymnasiesärskola
• Kostnaden är svår att hantera i budgeten. Det är svårt att ha en 

reell uppfattning om antalet elever inom området då det kan 
flytta in och flytta ifrån elever. 

GYMNASIET
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Skolbiljetter enligt nuvarande rutin för gymnasieungdomar upphör inför höstterminen 
2022. Ersätts av fria resor för ungdomar ”Ung i Gävleborg + SJ-tågtillägg” 

Bidra till att:  

• öka likvärdigheten för gymnasieungdomarna som är folkbokförda och inskrivna i 
någon gymnasieskola kopplad till kommunen.  

• minska administrationen gällande skolbiljetter.  

Fakta 

• Gäller ungdomar från och med den 1 juli det år de fyller 16 år (från den 15 
augusti 2022) till och med 30 juni det kalenderår ungdomen fyller 19 år och som 
antingen är: 

- folkbokförda i Ockelbo kommun 

- asylsökande, boende i Ockelbo kommun samt inskriven i någon skola 

• Biljetten är personlig 

• Obegränsat antal resor alla dagar dygnet runt 

• X-trafiks resevillkor och förseningsersättning gäller 

 

Ung i Gävleborg + SJ-tågtillägg: 

Biljetten gäller för obegränsat antal resor alla dagar dygnet runt med X-trafiks bussar 
och X-tåg i hela Gävleborgs län samt till Falun och Sundsvall.  
 

• Biljetten gäller även för resa i 2 klass med SJs Snabbtåg, InterCity-tåg och 
Regionaltåg inom Gävleborgs län samt till/från Sundsvall. 

• Biljetten gäller även för resor med Tåg i Bergslagen inom Gävleborgs län samt 
till Falun, Horndalsbruk, Fors och Avesta/Krylbo. 

• Biljetten gäller även för anslutningsresa med stadstrafiken i Sundsvall med linje 
1-5 måndag-söndag. 

FÖRSLAG SKOLBILJETTER

152



• Inget budgetutrymme för utökning av verksamheten såsom 
vuxensimskola eller utökade öppettider för allmänheten etc.

• Osäkerhet kring framtida driftskostnader, en process är i gång 
för att få fram ett nytt hyresavtal/förvaltningsavtal med tydligare 
gränsdragningslista. Kan bli både bättre och sämre än 
budgeterat. 

• Viktigt att ha med i beaktande om ombyggnationen för simhallen 
drar ut på tiden så finns det från år 2016 ett föreläggande 
gällande klorgasevakuering – detta måste åtgärdas om inte 
renoveringen/ombyggnationen blir av.

SIMHALLEN
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• Ny lärplattform är upphandlad för förskola och 
grundskola, kostnader kan tillkomma i och med 
integrering av data, implementering etc. 

• Det är kostnader som i dagsläget är svåra att 
uppskatta omfattningen på.

IT KOSTNADER
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• Nämndsekreterare planerar att gå i pension, i samband med detta och 
utifrån hur behovet ser ut i dag så skulle den administrativa tjänsten 
som nämndsekreterare behöva utökas med 50% så att det blir en heltid 
och mer enhetlig tjänst som riktar sig till nämndsarbete och 
övergripande administration för förvaltningen. 

• Nuvarande chef för kulturskolan och med ansvar för allmänkulturen 
inom kommunen kommer att avsluta sin tjänst. I samband med detta 
ser vi att tjänsten behöver utökas med 40% för att bli en heltidstjänst. 
Detta för att kunna få till en skälig tjänst utifrån uppdragets omfattning 
samt kunna rekrytera en person med rätt kompetens.

Äskningar förvaltning
• Utökning av administration 50% (0.5 Årsarbetare)
• Utökning av kulturchef 40% (0.4 Årsarbetare)

FÖRVALTNINGEN
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• Ekonomiska medel behövs för att uppfylla uppsatta mål 
och styrdokumentens krav samt anställa behörig personal. 
Även lokaler blir en fråga att hantera för verksamheten.

• Allt fler barn/elever har särskilda behov där det åligger 
verksamheten att anpassas utifrån de behov individerna 
har. Det ställer allt mer krav på behöriga lärare men även 
att vi har personal med spetskompetens.

• Idrottsplatsens framtid för kommunens invånare kan bli ett 
mycket intressant område och attraktivt, viktigt att få med 
alla kommunens invånare i så lång utsträckning som 
möjligt. Skapa ett område för fysisk aktivitet och 
föreningslivets utveckling.

FRAMTIDEN
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• Eventuella upphandlingar och inköp av nya system.
• Kommunikationssystem vid kriser samt se över 

säkerhet och lås på våra enheter under dagtid för en 
säker arbetsplats.

• Analysverktyg för att kunna hantera framtida 
livsmedelsupphandlingar. Stor startkostnad.

FRAMTIDEN - SYSTEM
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• Kulturchef 250 tkr
• Förskola 3200 tkr
• Grundskola 3200 tkr
• Förvaltningsstöd 300 tkr

Totalt UKN 6950 tkr

SAMMANFATTNING
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Ekonomirapporten maj 2022
Anders Knape, ordförande
Annika Wallenskog, chefsekonom
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Utdragen återhämtning för de arbetade timmarna 
Miljoner timmar per kvartal
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Hög prisutveckling leder till negativ köpkraft
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Resultaten faller i kommunsektorn
Miljarder kronor
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Orsaker till överskott
Miljarder kronor

Budgetavvikelser i kommuner och regioner 2020 2021

Budgeterat överskott 13 17

Verksamhetens nettokostnader 18 7

Skatteintäkter –14 25

Generella statsbidrag 35 6

Finansiella poster 3 14

Resultat 54 69
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Pensionskostnaderna ökar snabbt år 2023
Miljarder kronor
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Pensionskostnaderna ökar snabbt år 2023
Miljarder kronor

Främst till följd av:

- Inflation/prisbasbelopp
- Nytt avtal, högre premier
- Höga löneökningar 2021
- Låga pensionskostnader 2022
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Soliditeten stärks

KOMMUNER REGIONER
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Höga investeringsnivåer dämpas
Procent respektive miljarder kronor
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I 6 av 10 kommuner minskar 
den arbetsföra befolkningen
(2021-2031)
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Cirkulationsorgan
Kostnad per invånare i åldersgruppen

Tumörsjukdomar
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Självstyrelsen utmanas 

Hot mot självstyret
• Detaljstyrning 
• Riktade statsbidrag
• Centraliseringstendenser

Värden från självstyret
• Nå nationella mål med lokala förutsättningar
• Helhetssyn vid prioritering och samverkan
• Demokrati och närhet till besluten
• Maktdelning

Behov
• Värna proportionalitetsprincipen
• Värna finansieringsprincipen
• Formalisera överläggningar
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Riktade statsbidrag 
inom äldreomsorgen

2019: 900 miljoner kronor 
fördelat på 2 bidrag

2021: 14,2 miljarder kronor 
fördelat på 13 bidrag
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Sammanfattningsvis

• Kraftigt försämrade resultat 2023

• Brist på arbetskraft framöver

• Nya arbetssätt krävs i kommuner och regioner

• Staten behöver ge långsiktiga 
planeringsförutsättningar och minska 
detaljregleringen

175



Läs mer på skr.se

Prenumerera 
på Ekonomibloggen
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Ockelbogårdar AB

19 maj 2022
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Ockelbogårdar AB

Patrik Jonsson (s)
Anders B Lundh
Henrik Brolin
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Vårt uppdrag
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Vårt uppdrag

• Medverka till att trygga bostads-
försörjningen i kommunen
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Vårt uppdrag

• Tillhandahålla goda bostäder för 
alla boendekategorier på 
hyresmarknaden till ett rimligt pris
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Vårt uppdrag

• Tillsammans med hyresgästerna 
medverka till en socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling
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Vårt uppdrag

• Vara en aktiv aktör i arbetet med 
att förverkliga kommunens 
Vision 2030 – Plats att växa
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Vårt uppdrag

• Medverka i kommunens planering 
och utredningsverksamhet inom 
bolagets verksamhetsområde
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Vårt uppdrag

• Driva bolaget enligt 
affärsmässiga principer
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Vårt uppdrag

• Ha en kostnadsmedveten och 
effektiv förvaltning
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Vårt uppdrag

• 6 % i direktavkastning på 
fastigheternas bokförda värde
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Vårt uppdrag

• Ta de initiativ som krävs för att nå 
uppställda mål
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Våra utmaningar
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Våra utmaningar

• Eftersatt underhåll
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Våra utmaningar

• Många uppstartade projekt

• Styrning av projekten
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Våra utmaningar

• Underhållsplanering
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Våra utmaningar

• Dålig relation till leverantörer

• Dåliga upphandlingar
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Våra utmaningar

• Daterade IT-system

• Digitaliseringsnivå
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Våra utmaningar

• Kompetens och utbildningsnivå
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Våra utmaningar

• Tomma lägenheter
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Våra utmaningar

• Svag efterfrågan

197



Våra utmaningar

• Marknadsföring 

• Marknadskommunikation
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Våra utmaningar

• För dåligt NKI
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Våra utmaningar

• Vi tjänar inga pengar
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Resultat

Nuvarande resultatnivå = förluster om 3-4 MSEK
Värdet av ej uthyrda lägenheter = 4-5 MSEK
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Nu gäller det att fokusera på rätt saker

205



Fokusområden

Tydlig satsning på affären
Höja den strategiska blicken
Höja kompetensen inom bolaget
Spetsigare projektorganisation
Ordning och reda i administrationen
Tydligare kommunikation med marknaden
Fokus på våra kunder och vårt uppdrag
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Åtgärder
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Åtgärder

Nya styrdokument
• Styrelsens arbetsordning
• VD-instruktion
• Rapportinstruktion
• Attestordning
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Åtgärder

Attestrutin inom bolaget
• Avtal 
• Upphandlingar
• Anställningar
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Åtgärder

Prioritering av pågående projekt
Projektledare
Verktyg för underhållsplanering
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Åtgärder

Marknad
• Nytt marknadssystem
• Nytt uthyrningsverktyg
• Marknadsföring
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Åtgärder

Ny organisation
Nya roller
Rekrytering av nyckelpersoner
Nytt kontor
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Budgetramar Ockelbo Vatten AB år 2023-
2026

2022-05-19

215



Förutsättningar för de kommande åren

• Ökad inflation

• Ökade räntekostnader

• Nytt elavtal från och med 2023

• Höjning av taxan med 1,5% 2023
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Budgetram 2023 samt plan 2024-2026

Budet 
2022

Budgetram 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Intäkter 18 000 18 900 19 500 20 450 21 500 

Verksamhetskostnader - 13 000 - 13 865 - 14 316 - 14 783 - 15 267 

Verksamhetsprojekt - 1 550 - 2 980 - 1 775 - 2 000 - 1 770 

Avskrivningar - 3 000 - 2 950 - 2 850 - 2 900 - 2 800 

Finansnetto - 450 - 1 250 - 1 450 - 1 750 - 2 100 

Resultat 0               - 2 145 - 891 - 983 - 437 
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Investeringar 2023

• Relativt jämn investeringstakt 2023 och framåt

• Högre belopp för exploateringar åren 2023-2025 utifrån vad 
som är känt idag

• Ny strategi för ledningsnätsförnyelse med högre förnyelsetakt 
ger stegvis högre investering fram till år 2026
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Investeringar 2023-2029
Investeringsprojekt (KKR) Beslutad 

budget
Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Totalt

Projektnamn 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2023 - 2029

EXPLOTERINGSVERKSAMHET
Delsumma Exploateringar 300 1 300 2 300 1 300 500 500 500 500 6 900 

FÖRNYELSEINVESTERINGAR
Delsumma Förnyelseinvesteringar 4 000 3 400 3 600 3 600 4 100 4 100 4 100 4 100 27 000 

NYINVESTERINGAR
Delsumma Nyinvesteringar 7 700 300 300 300 300 300 300 300 2 100 

Summa Investeringar och exploateringar 12 000 5 000 6 200 5 200 4 900 4 900 4 900 4 900 36 000 
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Kommunstyrelsen

Budget 23-25
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• Måldiskussion

• Tillkommande behov

• Övrigt att beakta

• Investeringar

• Säkerhet och beredskap

• Administrationsutredning

KÖRSCHEMA
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Trygga kompetensförsörjningen

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

• Behålla personal och ha lätt att rekrytera nya medarbetare 
genom att erbjuda trivsamma arbetsplatser med 
utvecklingsmöjligheter

Värna miljön

I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga 
lösningar. 

• Ökat användande av befintlig teknik för att minska resande.

KOMMUNSTYRELSENS MÄTBARA MÅL 2022
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Utveckla samhället

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

• Kommunen underlättar bostadsbyggande och 
företagsetableringar.

• Möjliggöra inflyttning och bostadsrotation genom kontinuerlig 
tillgång av byggklara tomter och lägenheter. 

• Underlätta möjligheterna för företag att etablera sig i kommunen.
• Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) har ökat. 
• Skapa större delaktighet, dialog och kommunikation kring 

trygghetsfrågor

KOMMUNSTYRELSENS MÄTBARA MÅL 2022
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Teknik som underlättar

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

• Förenkla, kvalitetssäkra och effektivisera verksamhetsstödjande 
rutiner och processer i kommunen genom att mobilisera 
kommunens övergripande administration för att arbeta med 
utveckling av interna e-tjänster i befintlig digital plattform.

Torgför Ockelbo

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

• Nå fler invånare, besökare och företagare i digitala forum. 

KOMMUNSTYRELSENS MÄTBARA MÅL 2022
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Ständiga förbättringar

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

• Förbättra dialogen med företagare.
• Korta vägen till egen försörjning i samverkan med övriga 

nämnder, arbetsförmedlingen och näringslivet.
• Medborgarna är nöjda med kvalitet och bemötande i sina 

kontakter med kommunens verksamheter.
• Samla vissa områden under området säkerhet i en övergripande 

säkerhetspolicy samt utveckla ett arbetssätt för ett effektivt och 
tydligt inhämtningsarbete inom dessa säkerhetsfrågor.

KOMMUNSTYRELSENS MÄTBARA MÅL 2022
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Sammanfattning Budget 

2023 Tillkommande behov (belopp i tkr) 

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

Summa 3 000 

 

TILLKOMMANDE BEHOV
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• Integration/arbetsmarknad

• En Frisk generation 

• Säkerhet och Beredskap

• Räddningstjänsten

• Ökade energikostnader

ÖVRIGT ATT BEAKTA 
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ELKOSTNADER
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FJÄRRVÄRME
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DRIVMEDEL
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PRISUTVECKLING FRÅN SKR
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KONUMENTPRISINDEX
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INVESTERINGAR UTÖVER RAM

I snitt kommer kostnaden belasta i drygt 20 år

Investering Kapitalkostnad Driftkostnad Internhyra Årlig kostnad KS

C-huset värme och ventilation 18 100 920 -500 420

C-Huset MSB mm 3 000 175 175

Uggleboarena 5 600 350 350

Entré Padelhall/Uggleboarena 3 650 185 185

Framtidens Centrum 2 600 200 200

Wij Fastigheter 6 000 365 365

Gång o Cykelplan 2 300 155 155

Uret/Socialkontor 1 200 75 75

42 450 2 425 -500 425 1 500
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INVESTERINGAR 23-25
Budget Budget Budget 

2023 2024 2025

OSPECIFICERAT KOMMUNSTYRELSEN 900 900 900
OSPECIFICERAT FASTIGHETER 1 410 3 300 5 400
C-HUS - BASKETKORGAR KUXAHALLEN 250
C-HUS - KUXAHALLEN LÄKTARE 1 000
C-HUS - TAK OCH RAMP 550
BYSJÖSTRAND - LÅS 600 600 600
HÄLSOCENTRALEN - VENTILATION 1 700
GÄVERÄNGESKOLAN - GOLV 250
ULVSTA/IP - LED 120
ÅBYGGEBY - UTHUS 220
ÅBYGGEBY - VÄRME 1 000
RÖNNÅSEN - KÖK/AVLOPP 500
RABO - ATLETKLUBBEN 200
GÄVERÄNGE - MÅLNING/FASAD 300

6 900 6 900 6 900

Redan fattat beslut om 1 mkr till Wij fastigheter 2023
236



OMFÖRDELNING INVESTERING -22

C-HUS - BASKETKORGAR KUXAHALLEN -250

C-HUS - KUXAHALLEN LÄKTARE -250

GÄVERÄNGESKOLAN - GOLV -250

ÅBYGGEBY - VÄRME -1 000

PERSLUNDA - GLASVÄGG 300

PERSLUNDA - VENTILATION 520

BYSJÖSTRAND - VENTILATION 680

LINGBO FD SKOLA - VENTILATION 250

0
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LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN

Långsiktig investeringsplan - Budget 2023 - plan 2024 - 2029

Ej aktiverade Budget Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan

investeringar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Övergripande Kommunstyrelsen 600 600 600 600 600 600 600 600

Administration 300 300 300 300 300 300 300 300

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

Separata beslut

Framtidens Centrum 2 600

Wij Trädgårdar - Fastigheter 6 000 1 000

IP - Möjligheternas hus 5 600

C-huset - Värme och Ventilation 18 100

MSB Ledningsplats 3 000

Uret - Socialkontor 1 200

IP - Entré Ishall/Padel 3 650

Gång och Cykelplan 2 300

Simhallen

Byte av armaturer elljusspår

Totalt Kommunstyrelsen 42 450 7 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900

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

Socialnämnd 300 300 300 300 300 300 300 300

Totalt kommunen 42 450 8 920 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

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

Avvikelse mot ram 2 080 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
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TIB-funktion

Tjänsteperson i beredskap
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• GRT (inre befäl) nuvarande ”TiB”

• Vakthund

• Ockelbos egentliga TiB -

Krisberedskapsfunktion 24/7

BAKGRUND
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BESLUTSMANDAT 

• TiB har mandat att aktivera kommunens 

krisledning

• POSOM

• TiB kollega i 10 timmar

2022-06-03

Sidan 22
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VID VILKA HÄNDELSER LARMAS TIB?

• Allvarligt utbrott av smittsamma sjukdomar 

• Bombhot och hot om sabotage

• Direkt påverkan på samhällsviktig verksamhet

• Explosioner

• Höga flöden

• Omfattande översvämningar

• Störningar eller avbrott inom el, tele, IT och radio/TV

• Större eller komplicerade bränder

• Större luftfarts- och vägtrafikolyckor med fler en tre inblandade 
personer

• Större nationella och internationella olyckor

• Utsläpp av farliga ämnen

• Vatten och dricksvattenförsörjning

• Vädervarningar
mm

2022-06-03

Sidan 23
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• Kostnad ca 550 000/år plus vissa initiala 

kostnader (utrustning)

• Alternativ: frivilliga med beredskap på 

befintliga tjänster eller tillhörande vissa 

tjänster

• Förmågehöjning av krishantering exempelvis 

Ljusdalsbranden
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• Ökad kompetens för krishantering (fler 

personer som vet och kan)

• Att dela med andra kommuner inget 

alternativ då vi är tillbaka i samma 

situation som nuvarande TiB

244



• Överenskommelse för kommuners 

arbete med civilt försvar 

SKR - MSB

• Överenskommelse kommuners arbete 

krisberedskap

• SKR – MSB

• Bidrag till tjänst mm

UPPBYGGNAD TOTALFÖRSVAR/CIVILT FÖRSVAR
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• Försämrat omvärldsläge

• Beredskapshöjande åtgärder påskyndas

• Större uppdrag

• Mer uppgifter

UPPBYGGNAD TOTALFÖRSVAR/CIVILT FÖRSVAR
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• Lika många 

uppdrag/uppgifter/rapporteringar/styrdokum

ent/uppföljningar etc som stora kommuner

SMÅ KOMMUNERS DILEMMA 
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• För att säkerställa kvaliteten – förslag på att 

det ska finnas 1,5-2.0 tjänster per kommun för 

krisberedskap/uppbyggnad av CF

• Oklart när pengar kan tänkas komma OM de 

kommer

• Pengar som kommer nu

• Ockelbo nu ca 70 %
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ADMINISTRATIONSUTREDNING

• Kartläggning

• Behov

• Samordningsvinster

• Back-up

• Underlag till budgetprocess
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Ekonomiutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-20 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 8 Dnr 2022/00261  

God ekonomisk hushållning, -riktlinje och kriterier 
Ekonomiutskottets beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Reviderad riktlinje God ekonomisk hushållning och 
resultautjämningsreserv godkänns.      
2. Lägstanivå 2022 för att uppnå god ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv fastställs till 75% måluppfyllelse i en samlad 
bedömning av fullmäktige beslutade strategier.              
 

Ärendebeskrivning 
I revisorernas granskning av god ekonomisk hushållning för 2021 
framkommer att fullmäktige inte har fastställt vilka kriterier som krävs för 
att bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfylld ur ett 
verksamhetsperspektiv.  
Ekonomiutskottet gav i februari 2022 ekonomienheten uppdrag att formulera 
kriterier och definitioner för måluppfyllelse gällande god ekonomisk 
hushållning samt att revidera Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (KF §93 2020).              
 

Beslutsunderlag 
Reviderad Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv                           
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 Kommunfullmäktige 

 

God ekonomisk hushållning -riktlinje och kriterier 

Förslag till beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Reviderad riktlinje God ekonomisk hushållning och 
resultautjämningsreserv godkänns.      

2. Lägstanivå 2022 för att uppnå god ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv fastställs till 75% måluppfyllelse i en samlad 
bedömning av fullmäktige beslutade strategier.              

Sammanfattning av ärendet 
I revisorernas granskning av god ekonomisk hushållning för 2021 
framkommer att fullmäktige inte har fastställt vilka kriterier som krävs för 
att bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfylld ur ett 
verksamhetsperspektiv.  
Ekonomiutskottet gav i februari 2022 ekonomienheten uppdrag att formulera 
kriterier och definitioner för måluppfyllelse gällande god ekonomisk 
hushållning samt att revidera Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (KF §93 2020).              

Beslutsunderlag 
Reviderad Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv                           

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH 
RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 
Kommunfullmäktige 2020-11-30, §  

Bakgrund  

Kommunallagen stadgar dels att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra 
juridiska personer, dels att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen. Om kommunen har inrättat en 
resultatutjämningsreserv RUR ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den. 
Ockelbo kommuns ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv” är utformad för att svara upp mot kommunallagens krav 
på riktlinjer om god ekonomisk hushållning. För den verksamhet som drivs i 
bolagsform sker styrningen med hjälp av ägardirektiv och andra styrande 
dokument. 

Kommunallagen (2017:725) 

Mål för den ekonomiska förvaltningen 

11 § 1 Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer 
som avses i 10 kap.2–6 §§. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen eller landstinget. Om kommunen eller landstinget har en 
sådan resultatutjämningsreserv som avses i 14 §, ska riktlinjerna även omfatta 
hanteringen av den. 

Resultatutjämningsreserv 

11 § 14 Kommuner och landsting får till en resultatutjämningsreserv reservera 
medel som får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. 

Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av 
antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter 
balanskravsjusteringar enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning, som överstiger 

1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning, eller 

2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller landstinget har ett 
negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser.  
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God ekonomisk hushållning  

En hållbar utveckling är en viktig del av Ockelbo kommuns långsiktiga planering. 
Både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är viktiga och ömsesidigt 
beroende av varandra. God ekonomisk hushållning är en betydande del av en 
hållbar utveckling. God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin 
både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Det förutsätter ett långsiktigt 
tänkande. För att säkerställa det, krävs att varje generation står för de kostnader 
de ger upphov till för att inte överlämna åt kommande generationer att betala. 
Ockelbo kommun ska, som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas 
skattemedel, sträva efter att dessa används kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt. De ekonomiska medlen utgör en restriktion för verksamhetens 
omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten ska bidra till att resurserna i 
verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt. 

Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning  

God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och 
investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög 
måluppfyllelse. För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen 
definierat: 

• Finansiella mål  

• Mål för verksamheten.  

Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i 
samband med behandlingen av budget, delårsrapport och årsredovisning. 

Finansiella mål och riktlinjer 

Långsiktigt finansiellt mål: 

Ockelbo kommuns finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar.  

Kortsiktiga finansiella mål:  

Ockelbo kommuns finanspolicy och mätbara finansiella mål reglerar väsentliga 
delar av kommunens ekonomiska styrning.  

Finansiella mål för budgetåret formuleras inom ramen för Ockelbo kommuns 
årliga budgetprocess.  

Genom att fastställa mätbara finansiella mål blir de styrande för vad kommunen 
långsiktigt vill uppnå ifråga om förmögenhetsutveckling, vad den löpande 
verksamheten kan kosta, vilka resultatnivåer som krävs, 
investeringsverksamhetens omfattning och finansiering.  
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Ockelbo kommun arbetar utifrån mål gällande: 

• God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter. 
• Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 1,0 % av skatter och 

utjämning.  
• Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras. Vid ny/ ombyggnad kan 

upplåning ske utifrån separat bedömning. 
• Amortering av låneskuld sker med minst 1 % årligen. 
• Soliditeten ska årligen förbättras. 
En ekonomi i balans utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort 
sikt. Resultatet bör vara tillräckligt stort så att motsvarade servicenivå kan 
garanteras även för nästkommande generation. 

Mål och riktlinjer för verksamheten 

Vision 2030 – Plats att växa 

Visionen är fastställd av fullmäktige och är kommunens övergripande mål nivå. 
Utifrån Visionen har sex övergripande strategier utarbetats. 

• Trygga kompetensförsörjningen 
• Värna miljön i stort och smått 
• Teknik som underlättar 
• Utveckla samhället 
• Torgför Ockelbo 
• Ständiga förbättringar 
Vision 2030 är en viljeinriktning för ett önskvärt framtida tillstånd. Den ska ha en 
bred förankring i samhället och bygga konsensus. Det ger förutsättningar för att 
den ska kunna vara aktuell under en relativt lång tid.  Utifrån visionen och 
strategierna har kommunstyrelsen och nämnderna utarbetat mätbara mål.  

Intern kontroll 

I en förutseende organisation säkerställer den interna kontrollen att risker 
elimineras innan det sker sådant som kan rubba förtroendet, innebära allvarliga 
brister eller medföra stora ekonomiska förluster. 

Resultatutjämningsreserv – RUR  

Resultatutjämningsreserven gör det möjligt att avsätta en del av ett överskott i 
goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som kan uppstå till 
följd av konjunkturförsämring. Genom reserven kan det balansmässiga resultatet 
justeras/utjämnas mellan olika år. Syftet är att kunna möta konjunkturvariationer 
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för att nå stabila förutsättningar för kommunens verksamheter. 
Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av RUR och fastställer riktlinjer för 
hanteringen av den. Kommunfullmäktige beslutar också om avsättning till och 
användning av denna reserv.  

Avsättning och användande av medel ur RUR sker i en balanskravsutredning vid 
sidan om resultaträkningen. I balansräkningen ska RUR synliggöras som en 
delpost till det egna kapitalet, men posten är inte resultatpåverkande. För 
Ockelbo kommun gäller följande riktlinjer för avsättning till RUR och användning 
av medel från RUR:  

Avsättning till RUR  

Avsättning kan göras år då resultatet så medger enligt Kommunallagens regler. 
Den del av årets resultat som efter balanskravsutredning, överstiger 1 % av 
skatteintäkter och statsbidrag får avsättas till resultatutjämningsreserven. Om 
kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser, får det resultat som överstiger 2 % avsättas. Vid uträkning 
av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i Lag om 
kommunal redovisning, grund för beräkningen. I samband med årsredovisningen 
fastställs eventuell avsättning. 

Användning av medel från RUR  

Kommunallagen stadgar att medel från en resultatutjämningsreserv får användas 
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Någon närmare precisering än 
så görs inte i lagen. Resultatutjämningsreserven ska i första hand användas för 
att reglera underskott som uppkommit till följd av konjunkturella variationer, 
exempelvis försämrad eller negativ skatteunderlagstillväxt.  

Medel från RUR får användas då balanskravsresultatet är negativt. I så fall för att 
nå upp till ett nollresultat. Därmed ges möjlighet att utjämna förändringar i de 
ekonomiska förutsättningarna mellan olika år. Beslut om eventuell användning av 
medel från RUR fastställs i samband med årsredovisningen.  
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RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH 
RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 
Kommunfullmäktige 2020-11-30, § 93 

Kommunfullmäktige 2022-06-27, § XX reviderad 
 

Bakgrund 

Kommunallagen stadgar dels att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra 
juridiska personer, dels att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen.  

Om kommunen har inrättat en resultatutjämningsreserv RUR ska riktlinjerna även 
omfatta hanteringen av den. Ockelbo kommuns ”Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och resultatutjämningsreserv” är utformad för att svara upp mot 
kommunallagens krav på riktlinjer om god ekonomisk hushållning. För den 
verksamhet som drivs i bolagsform sker styrningen med hjälp av ägardirektiv och 
andra styrande dokument. 

Kommunallagen (2017:725) 

Mål för den ekonomiska förvaltningen 

11 § 1 Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer 
som avses i 10 kap.2–6 §§. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen eller landstinget. Om kommunen eller landstinget har en 
sådan resultatutjämningsreserv som avses i 14 §, ska riktlinjerna även omfatta 
hanteringen av den. 

Resultatutjämningsreserv 

11 § 14 Kommuner och landsting får till en resultatutjämningsreserv reservera 
medel som får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. 

Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av 
antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter 
balanskravsjusteringar enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning, som överstiger 

1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning, eller 

2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller landstinget har ett 
negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser. 
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God ekonomisk hushållning 

En hållbar utveckling är en viktig del av Ockelbo kommuns långsiktiga planering. 
Både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är viktiga och ömsesidigt 
beroende av varandra. God ekonomisk hushållning är en betydande del av en 
hållbar utveckling.  

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och 
längre tidsperspektiv. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa 
det, krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till för att inte 
överlämna åt kommande generationer att betala. 
 
Ockelbo kommun ska, som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas 
skattemedel, sträva efter att dessa används kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt. De ekonomiska medlen utgör en restriktion för verksamhetens 
omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten ska bidra till att resurserna i 
verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt. 

Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och 
investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög 
måluppfyllelse.  

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat: 

• Finansiella mål 

• Mål för verksamheten. 

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning sker i delårsrapport och 
årsredovisning.  

Det är kommunstyrelsen som ansvarar för de mål som kommunfullmäktige har 
beslutat och som bedömer om Ockelbo kommun har en god ekonomisk 
hushållning. För att kommunstyrelsen ska kunna göra denna bedömning, bör 
kommunfullmäktige ange en lägsta nivå av måluppfyllelse för att god ekonomisk 
hushållning ska bedömas som uppnådd. Denna nivå ska formuleras inom ramen 
för Ockelbo kommuns årliga budgetprocess.  

Måluppfyllelse bedöms enligt skalan 

Uppfylld – grön ● 

Delvis uppfylld – gul ♦ 

Ej uppfylld – röd ■ 

I undantagsfall kan måluppfyllelsen lämnas utan bedömning, vilket kan ske om 
underlag för bedömning av måluppfyllelse saknas. 
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Finansiella mål 
Ockelbo kommuns finanspolicy och mätbara finansiella mål reglerar väsentliga 
delar av kommunens ekonomiska styrning. Finansiella mål fastställs på kort och 
lång sikt. Genom att fastställa mätbara finansiella mål blir de styrande för vad 
kommunen långsiktigt vill uppnå i fråga om förmögenhetsutveckling, vad den 
löpande verksamheten kan kosta, vilka resultatnivåer som krävs, 
investeringsverksamhetens omfattning och finansiering.  
En ekonomi i balans utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort 
sikt. Resultatet bör vara tillräckligt stort så att motsvarade servicenivå kan 
garanteras även för nästkommande generation. 
 

Långsiktigt finansiellt mål: 

Ockelbo kommuns finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar. 

Kortsiktiga finansiella mål: 

Finansiella mål för budgetåret formuleras inom ramen för Ockelbo kommuns 
årliga budgetprocess. I samband med beslut om års- och flerårsbudget 
fastställer kommunfullmäktige nivån för de finansiella målen. 

 
Ockelbo kommun arbetar utifrån mål gällande: 

• God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter. 
• Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 1,0 % av skatter och 

utjämning. 
• Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras. Vid ny/ ombyggnad kan 

upplåning ske utifrån separat bedömning. 
• Amortering av låneskuld sker med minst 1 % årligen. 
• Soliditeten ska årligen förbättras. 
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Mål för verksamheten 
Ockelbo kommuns vision ”Vision 2030 – Plats att växa” är en viljeinriktning för ett 
önskvärt framtida tillstånd. Den ska ha en bred förankring i samhället och bygga 
konsensus. Det ger förutsättningar för att den ska kunna vara aktuell under en 
relativt lång tid.  

Visionen är fastställd av fullmäktige och är kommunens övergripande målnivå.  

Utifrån Visionen har sex övergripande strategier utarbetats. 

• Trygga kompetensförsörjningen 
• Värna miljön i stort och smått 
• Teknik som underlättar 
• Utveckla samhället 
• Torgför Ockelbo 
• Ständiga förbättringar 
 

Utifrån visionen och strategierna har kommunstyrelsen och nämnderna utarbetat 
mätbara mål.  
I samband med beslut om års- och flerårsbudget fastställer kommunfullmäktige 
en lägsta nivå för måluppfyllelse avseende god ekonomisk hushållning för den 
samlade bedömningen av verksamhetens mål som är kopplade till de 
kommunövergripande strategierna. Nivån anger andelen uppfyllda och delvis 
uppfyllda mål i förhållande till totala antalet mål. 
 

Intern kontroll 

I en förutseende organisation säkerställer den interna kontrollen att risker 
elimineras innan det sker sådant som kan rubba förtroendet, innebära allvarliga 
brister eller medföra stora ekonomiska förluster. 
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Resultatutjämningsreserv – RUR 

Resultatutjämningsreserven gör det möjligt att avsätta en del av ett överskott i 
goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som kan uppstå till 
följd av konjunkturförsämring. Genom reserven kan det balansmässiga resultatet 
justeras/utjämnas mellan olika år. Syftet är att kunna möta konjunkturvariationer 
för att nå stabila förutsättningar för kommunens verksamheter.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av RUR och fastställer riktlinjer för 
hanteringen av den. Kommunfullmäktige beslutar också om avsättning till och 
användning av denna reserv. 

Avsättning och användande av medel ur RUR sker i en balanskravsutredning vid 
sidan om resultaträkningen. I balansräkningen ska RUR synliggöras som en 
delpost till det egna kapitalet, men posten är inte resultatpåverkande. För 
Ockelbo kommun gäller följande riktlinjer för avsättning till RUR och användning 
av medel från RUR: 

Avsättning till RUR 

Avsättning kan göras år då resultatet så medger enligt Kommunallagens regler. 
Den del av årets resultat som efter balanskravsutredning, överstiger 1 % av 
skatteintäkter och statsbidrag får avsättas till resultatutjämningsreserven. Om 
kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser, får det resultat som överstiger 2 % avsättas. Vid uträkning 
av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i Lag om 
kommunal redovisning, grund för beräkningen. I samband med årsredovisningen 
fastställs eventuell avsättning. 

Användning av medel från RUR 

Kommunallagen stadgar att medel från en resultatutjämningsreserv får användas 
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Någon närmare precisering än 
så görs inte i lagen. Resultatutjämningsreserven ska i första hand användas för 
att reglera underskott som uppkommit till följd av konjunkturella variationer, 
exempelvis försämrad eller negativ skatteunderlagstillväxt. 

Medel från RUR får användas då balanskravsresultatet är negativt. I så fall för att 
nå upp till ett nollresultat. Därmed ges möjlighet att utjämna förändringar i de 
ekonomiska förutsättningarna mellan olika år. Beslut om eventuell användning av 
medel från RUR fastställs i samband med årsredovisningen. 
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Ekonomiutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-20 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 9 Dnr 2022/00270  

Långsiktig investeringsplan 2023-2029 
Ekonomiutskottets beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Långsiktig investeringsplan budget 2023 och plan 2024-2029 diskuteras 
vidare vid ekonomiutskottet i oktober 2022.                     
   

Ärendebeskrivning 
Långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger 
per år. Detta sker vanligtvis i samband med budgetarbetet i maj och oktober 
varje år. I samband med beslut om års- och flerårsbudget 2023–2025 ska 
planen aktualiseras och en ny plan för perioden 2023 – 2029 ska tas fram. 
Långsiktig investeringsplan/investeringsnivå 
Investeringsnivån har sedan 2016 vara fastställd till 11,0 mkr/år. 
Investeringsnivån (grundnivån) 11,0 mkr/år kvarstår för 2023 – 2025. För att 
finansiera kommande investeringar har som utgångspunkt 8,0 mkr av den 
totala investeringsramen fördelats. 
Större investeringar beaktas i särskild ordning. 
Förändring investeringsbudget nämnder 
Vid nämndernas behov av utökade investeringsanslag görs en omfördelning 
från kommunstyrelsen. 
 
Att beakta 
Redovisning av tillkommande driftskostnader ska behandlas i budgetprocess 
 

Beslutsunderlag 
Långsiktig investeringsplan 2023-2029.                          
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Ekonomienheten 
Alneberg, Eva,  
eva.alneberg@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
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Referens 
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 Kommunstyrelsen 

 

Långsiktig investeringsplan 2023-2029 

Förslag till beslut 
Långsiktig investeringsplan budget 2023 och plan 2024 - 2029 diskuteras 
vidare vid ekonomiutskottet i oktober 2022.                       

Sammanfattning av ärendet 
Långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger 
per år. Detta sker vanligtvis i samband med budgetarbetet i maj och oktober 
varje år. I samband med beslut om års- och flerårsbudget 2023–2025 ska 
planen aktualiseras och en ny plan för perioden 2023 – 2029 ska tas fram. 
Långsiktig investeringsplan/investeringsnivå 
Investeringsnivån har sedan 2016 vara fastställd till 11,0 mkr/år. 
Investeringsnivån (grundnivån) 11,0 mkr/år kvarstår för 2023 – 2025. För att 
finansiera kommande investeringar har som utgångspunkt 8,0 mkr av den 
totala investeringsramen fördelats. 
Större investeringar beaktas i särskild ordning. 
Förändring investeringsbudget nämnder 
Vid nämndernas behov av utökade investeringsanslag görs en omfördelning 
från kommunstyrelsen. 
Att beakta 
Redovisning av tillkommande driftskostnader ska behandlas i budgetprocess                         

Beslutsunderlag 
Långsiktig investeringsplan 2023-2029.                          

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN

Långsiktig investeringsplan - Budget 2023 - plan 2024 - 2029

Ej aktiverade Budget Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan

investeringar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Övergripande Kommunstyrelsen 600 600 600 600 600 600 600 600

Administration 300 300 300 300 300 300 300 300

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

Separata beslut

Framtidens Centrum 2 600

Wij Trädgårdar - Fastigheter 6 000 1 000

IP - Möjligheternas hus 5 600

C-huset - Värme och Ventilation 18 100

MSB Ledningsplats 3 000

Uret - Socialkontor 1 200

IP - Entré Ishall/Padel 3 650

Gång och Cykelplan 2 300

Simhallen

Byte av armaturer elljusspår

Totalt Kommunstyrelsen 42 450 7 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900

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

Socialnämnd 300 300 300 300 300 300 300 300

Totalt kommunen 42 450 8 920 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

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

Avvikelse mot ram 2 080 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
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EJ AKTIVERADE INVESTERINGAR UTÖVER RAM

Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Summa Aktiverat Ej aktiverat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016-2020 2016-2020

Separata beslut

Gång- och Cykelvägar 850 1 800 2 350 5 000 2 700 2 300

Wij Förskola 2 000 31 000 33 000 33 000

Wij Paviljonger 1 500 900 2 400 2 400

Framtidens Centrum 5 000 4 000 4 000 13 000 10 400 2 600

Wij Trädgårdar - Fastigheter 2 800 4 500 3 000 10 300 4 300 6 000

IP - Möjligheternas hus 6 000 3 900 4 000 5 600 19 500 13 900 5 600

IP - Padel Entre mm 3 650 3 650 3 650

C-huset - Värme och Ventilation 9 500 8 600 18 100 18 100

MSB Ledningsplats 3 000 3 000 3 000

Uret - Socialkontor 2 000 2 000 800 1 200

Totalt Kommunstyrelsen 11 000 19 400 39 000 3 000 5 150 27 050 5 350 109 950 67 500 42 450
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INVESTERINGAR UTÖVER RAM

I snitt kommer kostnaden belasta i drygt 20 år

Investering Kapitalkostnad Driftkostnad Internhyra Årlig kostnad KS

C-huset värme och ventilation 18 100 920 -500 420

C-Huset MSB mm 3 000 175 175

Uggleboarena 5 600 350 350

Entré Padelhall/Uggleboarena 3 650 185 185

Framtidens Centrum 2 600 200 200

Wij Fastigheter 6 000 365 365

Gång o Cykelplan 2 300 155 155

Uret/Socialkontor 1 200 75 75

42 450 2 425 -500 425 1 500
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Kommunkontoret 
Krüger, Joachim 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-06-02 

Referens 
KS 2022/00073  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Försäljning - del av fastigheten Säbyggeby 3:58 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Försäljning av fastigheten Säbyggeby 3:58, del av, för 4 450 000 kronor till 
Säbyggeby Fastighet AB godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån en brist på industrimark beslutade Ockelbo kommunfullmäktige 
2020-12-21, §126 att köpa in fastigheten Säbyggeby 3:58 för 4 000 tkr. Detta 
gjordes för att underlätta för framtida företagsetableringar. Under hösten 
2021 fick Fastighetsbyrån i Sandviken uppdraget att försälja del av 
fastigheten, Säbyggeby 3:58 (27 400 kvm efter avstyckning) med tillhörande 
plåtbyggnad. Efter budgivningsprocess inkom ett högsta bud på 4.450.000: - 
från Säbyggeby Fastighet AB. De har som ambition att vidareutveckla 
fastigheten dels för egen verksamhet, dels utveckla området och erbjuda det 
lokala näringslivet i Ockelbo hyreslösningar.   
Kommunkontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att sälja 
del av fastigheten Säbyggeby 3:58 till Säbyggeby Fastighet AB för 
vidareutveckling av fastigheten.      
                         

Beslutsunderlag 
Köpekontrakt                          

Beslutet ska skickas till 

Teknisk chef 
Ekonomichef 
Näringslivschef 
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Kommunkontoret 
Krüger, Joachim 
Joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-06-01 

Referens 
KS 2022/00388  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Ändring av avtal/reglemente för gemensamma 
nämnden för företagshälsovård 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Förslag till avtal om samverkan för gemensam företagshälsa och reglemente 
för företagshälsovårdsnämnden med giltighet från och med 1 januari 2023 
godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Antalet medlemmar företagshälsovårdsnämnden har sedan starten 2014 ökat 
och idag är alla kommuner i länet medlemmar med enda undantaget Ljusdals 
kommun. Utifrån det ökade antalet så har behovet att se över organisationen 
uppkommit.  
I det nya förslaget till reglemente föreslås att varje medlem utser en ordinarie 
ledamot och en ersättare i stället för som tidigare 2 stycken. Förslagen till 
avtal och reglemente bifogas där ändringsförslagen markerats. De nya 
avtalen föreslås gälla från och med 1 januari 2023.                         

Beslutsunderlag 
Förslag till nytt avtal/reglemente för företagshälsovårdsnämnden 2023 
Ändring av avtal/reglemente för gemensamma nämnden för 
företagshälsovård                          

Beslutet ska skickas till 

Region Gävleborg 
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   1(2) 

  

   

   

 

 Utskriftsdatum: 2022-06-03 

 

Till: 
Bollnäs kommun 
Gävle kommun 
Hofors kommun 
Hudiksvalls kommun 
Nordanstigs kommun 
Ockelbo kommun 
Ovanåkers kommun 
Sandvikens kommun 
Söderhamns kommun 

 

 

Avtal om samverkan om hjälpmedelsfrågor och 
gemensam företagshälsovård 
Region Gävleborg och kommunerna i länet har flera år samverkat i gemensamma 
nämnder. Under våren har Regionen i bland annat nämnderna, vid 
kommunsamråd och på kommunchefsträffar informerat om bakgrunden till och 
diskuterat ändringar vad gäller Gemensamma nämndens för FoU Välfärd och 
hjälpmedel uppdrag och Företagshälsovårdsnämndens sammansättning. 
 
Vad gäller Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och hjälpmedel finns det i 
dag ett behov av att ge FoU Välfärd möjlighet att agera, samverka, initiera, 
förankra och arbeta bredare inom välfärdsområdet. I dag arbetar FoU Välfärd 
enbart med socialtjänstfrågor och styrs i praktiken av en liten styrgrupp med 
representanter för enbart en minoritet av kommunerna. Därför finns det ett värde 
att använda FoU Välfärd som en plattform för Nätverk Välfärd, Länsledning, där 
alla kommuner finns representerade. Den gemensamma nämndens uppdrag bör 
därför koncentreras till hjälpmedelsfrågorna. 
 
Sedan Företagshälsovårdsnämnden bildades 2014 har antalet medlemmar ökat och 
idag är Region Gävleborg och samtliga kommuner utom Ljusdal medlemmar i 
den gemensamma nämnden. I och med att antalet medlemmar har blivit fler 
behöver nämndens organisation ses över. Enligt reglementet utser varje medlem 
två ordinarie ledamöter och två ersättare vilket innebär att nämnden i dag består 
av 20 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Förslaget är att minska antalet 
ledamöter till en per medlem och en ersättare per medlem. 
 
De tidigare ingångna avtalen mellan parterna behöver därför ersättas med nya 
avtal. Avtalen ska gälla från den 1 januari 2023.  
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Beskrivning   2(2) 

Dokumentnamn:  

 Dokument ID:  Giltigt t.o.m.:  

  Revisionsnr:   

 

 Utskriftsdatum: 2022-06-03 

 
 

Region Gävleborg överlämnar därför förslagen till nya avtal till kommunerna för 
beredning. När kommunerna har beslutat att godkänna avtalen ombeds ni bekräfta 
detta till rg@regiongavleborg.se.  
 
Ange dnr RS 2022/849 för avtal avseende företagshälsovårdsnämnden. 
Ange dnr RS 2022/909 för avtal avseende gemensam nämnd för hjälpmedel.   
 
Avtalen kommer därefter att skickas ut för digital signering. 
 
 
 
 
Eva Lindberg 
Regionstyrelsens ordförande 
 
 
    Göran Angergård 
    Regiondirektör 
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AVTAL OM SAMVERKAN GEMENSAM FÖRETAGSHÄLSA 

 
Bakgrund 

  Region Gävleborg har tillsammans med  Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvalls, Nordanstigs,  
  Ockelbo,  Ovanåkers, Sandvikens och Söderhamns kommuner, bildat en gemensam  
  företagshälsovårdsnämnd. Region Gävleborg är värdkommun för nämnden och de  
  ingående parterna är överens om att erbjuda ytterligare kommuner i Gävleborgs län  
  möjligheten att ansluta sig till nämnden. 

 
Bildandet av en gemensam Företagshälsa har många fördelar. Den huvudsakliga 
och övergripande målsättningen är att tillskapa en Företagshälsa som nu och 
framåt ger bästa möjliga stöd för att stärka ett hälsofrämjande perspektiv och 
arbetssätt inom områdena hälsa och arbetsmiljö. 

 
Andra fördelar som uppnås: 
* Effektivitet och konkurrenskraft – en sammanslagen Företagshälsa skulle 

medföra en ökad kostnadseffektivitet, inte minst genom en, jämfört med idag, 
mindre administration och ett bättre resursutnyttjande. 

 
* Kompetens – ett ökat underlag möjliggör både en ökad bredd och spets inom 

kompetens- områden som är av stor betydelse för parterna. 

 
* Attraktionskraft – en större Företagshälsa möjliggör fler anställda inom alla 

yrkesområden, något som har stor betydelse för möjligheten att rekrytera 
attraktiv kompetens till Företagshälsan. 

 
* Kvalitet – en större Företagshälsa har goda möjligheter att i tvärprofessionella 

former utveckla kvaliteten i tjänster. 

 
* Ökad tillgänglighet – en större organisation är mindre sårbar och klarar större 

produktions- variationer och större sammanhållna uppdrag. 

 
* Kontinuitet, långsiktighet och styrning – en egen Företagshälsa har samma mål 

som sina ägare, vilket möjliggör ett mer kontinuerligt, långsiktigt och tryggt 
samarbete. 
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AVTAL 

 
1 § Samverkan 
Med utgångspunkt från vad som redovisats i ovan nämnda beslut ska parterna 
samverka. 

 
2 § Gemensam nämnd 
Samverkan ska ske genom att en gemensam nämnd enligt 9 kap. 21–22 och 37 §§ 
kommunallagen tillsätts av Regionen. Antalet ledamöter från varje deltagande 
organisation ska vara 1 med 1 ersättare  2 med 2 ersättare. Dessa utses av 
respektive fullmäktige. Vid förfall för en ledamot ska denne ersättas av en ersättare 
från den organisation som utsett ledamoten. 
 
Uppdragen som ordförande och vice ordförande ska för varje mandatperiod växla 
mellan regionen och Gävle kommun. Ordförande för 2019 ska utses bland de 
ledamöter som Regionfullmäktige utsett. För samma period utses vice ordförande 
bland de ledamöter som fullmäktige i Gävle kommun utsett. 
 
Ordförande utses av regionfullmäktige och vice ordförande utses av kommun-
fullmäktige I Gävle kommun. 

 
Nämnden ska börja sin verksamhet den 1 januari 2023. 

 
3 § Syftet med samverkan 
Syftet med samverkan är att inom ramen för av parterna givna riktlinjer och med 
optimalt resursutnyttjande erbjuda regionen och berörda kommuners anställda en 
god företagshälsovård. 

 
4 § Nämndens behörighet och befogenheter 
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde ha beslutanderätt i alla ärenden såvida 
det inte i kommunallagen eller någon annan författning anges att ärendet ska 
avgöras av fullmäktige. 

 
5 § Reglemente 
För nämnden ska gälla reglemente enligt bilaga 1. 

 
6 § Finansiering och Budget 
Finansieringen av verksamhetens totala kostnader ska ske genom att parterna 
årligen till nämnden betalar en av nämnden fastställd summa per anställd och år för 
ett basutbud (bilaga 2). Antalet anställda beräknas inför varje verksamhetsår och 
omfattar samtliga anställda, oavsett anställningsform eller anställningsgrad 
Nämnden fastställer även en årlig timpriskostnad för varje nyttjad timme. 
Baserad på den årliga summan omräknad till nyttjandetimmar tecknar respektive 
ägare en årlig överenskommelse baserad på basutbudet. Eventuellt 
underutnyttjande timmar som inte förbrukas under året förfaller. Eventuellt 
överutnyttjade timmar under året tilläggsfaktureras med den årliga 
timpriskostnaden. 

 
Utöver den årliga kostnaden äger respektive ägare rätt att mot särskild ersättning 
avropa ytterligare tjänster (tilläggstjänster). 

 
Budget ska upprättas där kostnader och intäkter balanseras. 
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7 § Lokalisering och resurser 
Den gemensamma företagshälsan skall vara etablerad och kunna erbjuda sina 
tjänster centralt i varje deltagande organisations område samt på orter i övriga 
länet efter dialog med regionen. Det löpande samarbetet och leveranserna sker via 
geografiskt närbelägna tvärprofessionella team. På förekommen anledning är dock 
företagshälsans samtliga kompetenser och tjänster tillgängliga. 

 
8 § Överskott eller underskott 
Över och underskott i bokslut delas årligen mellan Region Gävleborg och de 
medverkande kommunerna. Som fördelningsgrund används det aktuella årets 
fakturerade antal anställda per medlem i enlighet med § 6 i avtalet. 

 
9 § Förvaltningschef och samverkansråd 
Regiondirektören utser förvaltningschef efter samråd med FHV-nämnden. 

 
Som stöd för förvaltningschefen ska utses ett samverkansråd bestående av 
respektive parts HR-chef eller motsvarande. Rådets huvudsakliga uppgift är att 
tillsammans med förvaltningschefen arbeta med långsiktigt gemensamma 
verksamhetsorienterade strategiska frågor. Rådet har ingen formell 
beslutsbefogenhet. 

 
10 § Avveckling 
Parterna är överens om att mellan sig reglera frågan om kostnadsfördelning vid 
avveckling av verksamhet i samverkansprojektet. 

 
11 § Informationsskyldighet 
Parterna är skyldiga att informera varandra om händelser och förändringar rörande 
verksamheten, om dessa kan vara av väsentlig betydelse. Nämnden ska även regel- 
mässigt till regionfullmäktige och respektive kommunfullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 
12 § Omförhandling 
Part har rätt att påkalla omförhandling av detta avtal om det inträffar omständighet 
som väsentligen förändrar förutsättningarna för detta avtal. 

 
13 § Avtalstid 
Verksamheten ska börja den 1 januari 2021 och pågå till 31 december 2024 med en 
automatisk förlängning 4 år i taget. Uppsägning av avtalet med 12 månaders 
uppsägningstid kan dock ske skriftligen före den 31 januari i varje ny mandatperiods 
början. 

 
14 § Tvistelösning 
Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol om inte annat 
avtalats. 

 
Detta avtal är upprättat i tio likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 
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För Region Gävleborg 

…………………den………………………… ………………..den……………………………… 

 

 

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

 
För Bollnäs Kommun 

 
…………………den………………………… ………………..den……………………………… 

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

 
 
 

 
För Gävle Kommun 

 
…………………den………………………… ………………..den……………………………… 

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

 
 
 

 
För Hofors kommun 

 
…………………den……………………….. ……………....den……………………………… 

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

 
 
 

 
För Hudiksvalls kommun 

 
…………………den………………………… ………………..den……………………………… 

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

 
 
 

 
För Ockelbo Kommun 

 
…………………den………………………… ………………..den……………………………… 

 
………………………………………………. ………………………………………………………… 
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För Nordanstigs Kommun 

…………………den………………………… ………………..den……………………………… 

 

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

 
För Ovanåkers Kommun 

 
…………………den………………………… ………………..den……………………………… 

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

 
 
 

 
För Sandvikens Kommun 

 
……………….den………………………… ……………….den……………………………….. 

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

 
 
 

 
För Söderhamns kommun 

 
………………den………………………… ……………..den………………………………….. 

 
……………………………………………… ……………………………………………………….. 
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REGLEMENTE FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Bilaga 1  

 

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. 

 
 
 

Nämndens verksamhet 

 
§ 1 
Nämnden ska ha hand om de företagshälsovårdsfrågor som ankommer på 
ägarorganisationerna i egenskap av arbetsgivare. 

 
Nämnden ska utse förvaltningschef. Samråd ska ske med ägarorganisationerna. 

 
§ 2 
Nämnden ansvarar för 
- reformering av nämndens regelbestånd 
- de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över 

 
Ekonomisk förvaltning 

 
§ 3 
Nämnden ska ha hand om egendomsförvaltningen inom nämndens verksamhets- 
område. Nämnden fastställer årligen avgiften för basutbudet beräknat på en 
summa per anställd och år. Antalet anställda beräknas per den 1 januari varje år. 

 
Delegering från fullmäktige 

 
§ 4 
Nämnden har beslutanderätten i alla ärenden i den mån det inte anges i kommunal- 
lagen eller någon annan författning att ett ärende ska avgöras av fullmäktige. 

 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 

 
§ 5 
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i olika författningar 
samt bestämmelser i detta reglemente. 

 
Nämnden ska regelmässigt till regionfullmäktige rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Nämnden ska 
också enligt avtalet rapportera till respektive ägarorganisation. 
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Sammansättning 

 
§ 6 
Nämnden består av 1 ledamot och 1 ersättare 2 ledamöter och 2 ersättare från varje 
deltagande organisation. 

 
Mandattid 

 
§ 7 

 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år, räknat fr.o.m. den 1 januari året efter det 
år då val till fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 
Nämndens arbetsformer 

Ersättarnas tjänstgöring 

§ 8 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare från regionen eller den kommun som valt 
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

 
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid sammanträdet och har rätt att delta i 
överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. 

 
Inkallande av ersättare 

 
§ 9 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon 
annan anställd vid nämndens kansli samt själv kalla in ersättare. Den ersättare kallas 
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

 
 
 

Ersättare för ordföranden 

 
§ 10 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter. 
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 
Sammanträdena 

 
Tidpunkt 

 

§ 11 
Nämnden ska för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. 

Kallelse 

§ 12 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, i god tid före 
sammanträdesdagen. 

 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den 
till åldern äldste ledamoten göra detta. 

 
Beslutsfattande på distans 

 
§ 13 
Nämnden får besluta att ledamöter får delta i sammanträden på distans, om detta 
sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

 
Justering av protokoll 

 
§ 14 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
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Reservation 

 
§ 15 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 
Om nämnden beslutar att omedelbart justera denna paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 
under den sammanträdesdag då beslutet fattades. 

 
Särskilt yttrande 

 
§ 16 
Ledamot som vill lämna ett särskilt yttrande till protokollet ska anmäla detta innan 
sammanträdet avslutas och lämnas inom de tidsfrister som gäller för skriftlig 
reservation. 

 
Delgivning 

 
§ 17 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller annan anställd som nämnden 
bestämmer. 

 
Undertecknande av handlingar 

 
§ 18 
Ordningen för undertecknande av avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens 
namn beslutas av nämnden. 
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DEN GEMENSAMMA FÖRETAGSHÄLSANS BASUPPDRAG. Bilaga 2 
 

Företagshälsovårdens (FHV) basuppdrag utgår från Arbetsmiljölagens krav riktade till 

arbetsgivaren: 
 

Arbetsmiljölagen Kap 3 § 2c 
 
”Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver 

finns att tillgå. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena 

arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga 

och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva 

sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.” 
 

FHV ska som en professionellt och partsmässigt oberoende expertresurs kunna erbjuda 

insatser inom medicin/hälsa, teknik och beteendevetenskap i samverkan. Genom att bistå 

chefer och medarbetare (insatser riktade mot individ, grupp, organisation och samhälle) 

verkar FHV för att främja hälsa, förebygga ohälsa och därigenom verka för en god 

arbetsmiljö i organisationen så att verksamhetens mål kan uppnås. 

Regionens/kommunernas FHV har som uppdrag att bistå chefer och medarbetare att; 
 

 Identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, hälsa och produktivitet på 

organisation, grupp och individnivå 

 Bedriva arbetet enligt de värderingar som finns i arbetsmiljölagen, arbetsrättslig 

lagstiftning och avtal och företagshälsovårdens branschetiska riktlinjer 

 Tillämpa metoder och tekniker som grundar sig på objektivitet, vetenskap och 

beprövad erfarenhet samt verkar för att ny kunskap och nya metoder används 

 Arbeta konsultativt med att erbjuda kompletterande stöd till den sakkunskap och 

arbetsmiljöansvar som finns inom organisationen rörande förebyggande hälso- och 

arbetsmiljöarbete och arbetsinriktad rehabilitering. 

 Utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa och arbetsmiljö erbjuda tvärprofessionella 

bedömningar, åtgärdsförslag och tjänster 

 Vara en strategisk resurs inom arbetsmiljöområdet för chefer och ledningsgrupper 

på alla nivåer för att på så sätt bidra till att dessa aspekter vävs in övrig 

verksamhetsplanering och uppföljning. 

 Samverka och samarbeta med övriga aktörer såsom Försäkringskassan, Arbets- och 

miljömedicinmedicin och annan Arbetslivsforskning, Primärvården och andra 

aktörer för att säkerställa att förebyggande insatser mot ohälsa utvecklas på ett 

vetenskapligt, ändamålsenligt och effektivt sätt. 

FHV:s kompetens är given vid organisationsutveckling och förändringar och ska bidra med 

kunskaper om hur förändringarna påverkar arbetsmiljön och hälsan. FHV bidrar därigenom 

till att nödvändiga förändringar kan genomföras på ett så bra sätt som möjligt. 
 

FHV:s kompetens krävs som regel också vid planering av nya lokaler, anordningar och 

arbetsmetoder, vid upphandlingar och inköp av maskiner, utrustning och produkter. 
 

FHV:s specifika kompetens skall på ett naturligt sätt ingå i planerings-, och 

uppföljningsprocessen, inte bara till enstaka tjänster. På så sätt kan kvaliteten i hälso- och 
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arbetsmiljöarbetet säkras över tiden. Då ökar också möjligheten att tidigt upptäcka tidiga 

tecken på ohälsa och främja det friska. 
 

Bastjänsteutbud  för den gemensamma Företagshälsan - det exakta bastjänsteutbudet och 

prioriteringar fastställs årligen i dialog med respektive ägareorganisation. 
 

- Strategiskt övergripande Systematiskt arbetsmiljöarbete, att bistå arbetsgivaren att 

integrera hälso- och arbetsmiljöfrågorna i övrig verksamhetsplanering, 

verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning) 
 

 
- Operativt Systematiskt arbetsmiljöarbete (nulägesbeskrivningar/mätningar 

åtgärder/insatser, resultat mm) 
 

 
- Chefs- och ledarstöd 

 

 
- Chefshandledning enskilt och i grupp 

 

 
- Rådgivning och vägledning inom hela hälso- och arbetsmiljöområdet för chefer, HR 

och medarbetare 
 

 
- Utbildning och information inom hälso- och arbetsmiljöområdet 

 

 

- Hälsofrämjande arbete 
 

 
- Lagstadgade medicinska undersökningar och tekniska kontroller 

 

 
- Partsmässigt överenskomna medicinska undersökningar eller kontroller 

 

 
- Arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning 

 

 
- Utredande/kartläggande samtal på individnivå 

 

 
- Alkohol- och drogprevention samt alkohol- och drogtester 

 

 
- Arbetsförmågeutredningar/bedömningar 

 

 
- Arbetslagsutvecklings-, grupputvecklings-, Organisationsutvecklingsinsatser 

 

 
- Konflikthantering 

 

 
- Krishantering 

282



 

 

 
 
Kommunkontoret 
Krüger, Joachim 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-06-01 

Referens 
KS 2022/00389  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Ändring av samverkansavtal/reglemente för gemensam 
nämnd för hjälpmedelsverksamheten 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Förslag till samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamheten mellan Region Gävleborg och kommunerna i 
Gävleborgs län med giltighet från och med 1 januari 2023 godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Region Gävleborgs FoU Välfärd önskas få större möjlighet att agera, 
samverka, initiera och arbeta bredare inom välfärdsområdet än tidigare.  
Förslaget är då att den gemensamma nämndens uppdrag ska koncentreras till 
hjälpmedelsfrågor.  
 
Det får till följd att samverkansavtal och reglemente bör uppdateras utifrån 
de nya omständigheterna. Förslagen till avtal bifogas där ändringsförslagen 
markerats. 

Beslutsunderlag 
Reglemente gemensam nämnd 
Samverkansavtal 2023 gemensam nämnd                          

Beslutet ska skickas till 

Region Gävleborg 
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   1(2) 

  

   

   

 

 Utskriftsdatum: 2022-06-03 

 

Till: 
Bollnäs kommun 
Gävle kommun 
Hofors kommun 
Hudiksvalls kommun 
Ljusdals kommun 
Nordanstigs kommun 
Ockelbo kommun 
Ovanåkers kommun 
Sandvikens kommun 
Söderhamns kommun 

 

 

Avtal om samverkan om hjälpmedelsfrågor och 
gemensam företagshälsovård 
Region Gävleborg och kommunerna i länet har flera år samverkat i gemensamma 
nämnder. Under våren har Regionen i bland annat nämnderna, vid 
kommunsamråd och på kommunchefsträffar informerat om bakgrunden till och 
diskuterat ändringar vad gäller Gemensamma nämndens för FoU Välfärd och 
hjälpmedel uppdrag och Företagshälsovårdsnämndens sammansättning. 
 
Vad gäller Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och hjälpmedel finns det i 
dag ett behov av att ge FoU Välfärd möjlighet att agera, samverka, initiera, 
förankra och arbeta bredare inom välfärdsområdet. I dag arbetar FoU Välfärd 
enbart med socialtjänstfrågor och styrs i praktiken av en liten styrgrupp med 
representanter för enbart en minoritet av kommunerna. Därför finns det ett värde 
att använda FoU Välfärd som en plattform för Nätverk Välfärd, Länsledning, där 
alla kommuner finns representerade. Den gemensamma nämndens uppdrag bör 
därför koncentreras till hjälpmedelsfrågorna. 
 
Sedan Företagshälsovårdsnämnden bildades 2014 har antalet medlemmar ökat och 
idag är Region Gävleborg och samtliga kommuner utom Ljusdal medlemmar i 
den gemensamma nämnden. I och med att antalet medlemmar har blivit fler 
behöver nämndens organisation ses över. Enligt reglementet utser varje medlem 
två ordinarie ledamöter och två ersättare vilket innebär att nämnden i dag består 
av 20 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Förslaget är att minska antalet 
ledamöter till en per medlem och en ersättare per medlem. 
 
De tidigare ingångna avtalen mellan parterna behöver därför ersättas med nya 
avtal. Avtalen ska gälla från den 1 januari 2023.  
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Beskrivning   2(2) 

Dokumentnamn:  

 Dokument ID:  Giltigt t.o.m.:  

  Revisionsnr:   

 

 Utskriftsdatum: 2022-06-03 

 
 

Region Gävleborg överlämnar därför förslagen till nya avtal till kommunerna för 
beredning. När kommunerna har beslutat att godkänna avtalen ombeds ni bekräfta 
detta till rg@regiongavleborg.se.  
 
Ange dnr RS 2022/849 för avtal avseende företagshälsovårdsnämnden. 
Ange dnr RS 2022/909 för avtal avseende gemensam nämnd för hjälpmedel.   
 
Avtalen kommer därefter att skickas ut för digital signering. 
 
 
 
 
Eva Lindberg 
Regionstyrelsens ordförande 
 
 
    Göran Angergård 
    Regiondirektör 
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   Dnr RS 2022/909 

 
Samverkansavtal 

 
Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten mellan Region 

Gävleborg och kommunerna i Gävleborgs län från och med den 1 januari 
2023 

 
 
Kommunerna i Gästrikland och Hälsingland; Hofors, Ockelbo, Sandviken, Gävle, Ovanåker, 
Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig samt Region Gävleborg, nedan 
kallade parter, har träffat följande överenskommelse angående gemensam nämnd. 
 
1 § Överenskommelse 

Uppdra till den gemensamma nämnden att svara för driften av hjälpmedelsverksamheten.  

2 § Omfattning 

- Hjälpmedelsverksamheten för dem som omfattas av kommunernas och regionens ansvar  
 
3 § Syfte 

Samverkan inom hjälpmedelsverksamheten skapar förutsättningar för en rationell och 
kostnadseffektiv hantering av hjälpmedel. 
 
Hjälpmedelsverksamheten ska arbeta för att säkerställa tillgång av funktionella och säkra 
hjälpmedel av god kvalitet till samma kostnad oavsett bostadsort och oavsett om det är 
kommun eller region som är huvudman i det enskilda fallet.  
 
Lojalitet och hög nyttjandegrad av tillhandahållna funktioner av hjälpmedel skapar 
förutsättningar för att hålla låga prisnivåer på utbudet av hjälpmedel.  
 
4 § Organisation 

Nämnden ingår i Region Gävleborgs organisation. 
 
5 § Försäkringar 

Region Gävleborg tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för nämndens 
verksamhet. 
 
6 § Informationsskyldighet 

Parterna är skyldiga att informera varandra om händelser och förändringar rörande 
verksamheten, om dessa kan vara av väsentlig betydelse. Nämnden ska även regelmässigt till 
regionfullmäktige i Region Gävleborg, kommunfullmäktige i berörda kommuner eller via 
kommunsamråd rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen 
är under budgetåret.  
7 § Uppdrag 
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Hjälpmedelsverksamheten ska tillgodose behovet av hjälpmedel som kan återanvändas genom 
att utreda och tillhandahålla modeller för hyra och köp. Hyrestidens längd ska återspeglas i 
prissättningen. Hjälpmedelsverksamheten ska även tillhandahålla hjälpmedel av 
förbrukningskaraktär för köp. Hjälpmedelsverksamheten ska erbjuda ett utbud av tjänster 
kopplade till hjälpmedelssortimentet samt säkerställa smittsäkra transporter av hjälpmedel. 
 
8 § Ekonomi 

8.1 Finansiering 

Finansiering av hjälpmedelsverksamheten sker genom uthyrning och försäljning av 
hjälpmedel samt tjänster till kommunernas och regionens verksamheter. Grundprincipen för 
all uthyrning och försäljning är att självkostnadspris ska gälla. Prissättningen varje år ska 
utformas utifrån att intäkter och kostnader balanseras. Förändringar i prissättningen beslutas 
av nämnden. 
 
Förändringar i prissättningen beslutas av nämnden och ekonomiska planeringsförutsättningar inför kommande 
budgetår meddelas kommunerna och regionen senast den 31 mars varje år. Till samma datum informerar 
kommunerna och regionen nämnden om eventuella verksamhetsförändringar som påverkar 
hjälpmedelsförsörjningen kommande verksamhetsår. 
 
8.2 Reglering av över- respektive underskott 

Över- och underskott delas årligen mellan parterna. Som fördelningsgrund används det 
aktuella årets fakturerade intäkter till respektive part.  
 
9 § Ledamöter 

Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Regionfullmäktige respektive 
kommunfullmäktige ska utse en (1) ledamot och lika många ersättare. Vid förfall för en 
ledamot ska denne ersättas av en ersättare från regionen respektive kommunen som utsett 
ledamoten. Uppdraget som ordförande utses av regionfullmäktige och vice ordförande utses 
av kommunerna.  
 
10 § Samverkan  

För att nå framgång i en gemensam hantering av hjälpmedel är samverkan mellan parterna viktig. Det ska därför 
finnas ett hjälpmedelsråd och ett sortimentsråd eller motsvarande. Hjälpmedelsrådet ska arbeta för att likhet över 
länet tillämpas i hjälpmedelsfrågor. Sortimentsrådet har i uppdrag att arbeta för att skapa ett 
hjälpmedelssortiment som på bästa möjliga sätt tillgodoser brukarnas behov inom ramen för lagstiftning och 
ekonomi. Det uppdras till den gemensamma nämnden att säkerställa att hjälpmedelsråd och sortimentsråd eller 
motsvarande inrättas samt närmare utforma uppdrag för och representation i dessa. 
 
För att nå framgång i en gemensam hantering av hjälpmedel är samverkan mellan  
parterna viktig. Den gemensamma nämnden svarar för att sortimentsrådet för  
hjälpmedel på bästa möjliga sätt tillgodoser hjälpmedelsanvändarnas behov, inom  
ramen för lagstiftning och ekonomi. Rådet är sammansatt av förskrivare från de olika 
huvudmännen samt representanter från brukarorganisationer. 
 
 
 

287



 

 

11 § Externa utförare av hälso- och sjukvård  

Om kommunen eller Region Gävleborg tecknar avtal med extern utförare om att på Region 
Gävleborgs eller kommunernas uppdrag utföra hälso- och sjukvård där hjälpmedels-
försörjning ingår ska Region Gävleborg eller kommunerna genom avtal erbjuda entreprenör 
att samverka med hjälpmedelsverksamheten under samma förutsättningar som för regionens 
eller kommunernas enheter. Om ett sådant avtal tecknas bör beskrivning av konsekvenserna 
samt uppföljning ske. 
 
12 § Giltighet och avtalstid samt uppsägning av detta avtal 

Samverkansavtalet gäller under förutsättning att såväl gemensamma nämndens reglemente 
som detta avtal godkänts av samtliga parters fullmäktige. 
 
Avtalet gäller tillsvidare. Uppsägningstiden är ett (1) år och avtalet upphör att gälla vid 
årsskiftet året efter det att uppsägning har skett. 
 
13 § Tvist 

Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 
 
14 § Avtalsexemplar 

Detta avtal är upprättat i 11 exemplar av vilka parterna tagit var sitt 
 
För Region Gävleborg 
 
…………………den…………… 
       
………………………………….......         ………………………………… 
 
 
För Bollnäs Kommun 
 
…………………den…………… 
       
………………………………….......         ………………………………… 
 
 
För Gävle Kommun 
 
…………………den…………… 
       
………………………………….......         ………………………………… 
 
 
För Hofors kommun 
 
…………………den…………… 
       
………………………………….......         ………………………………… 
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För Hudiksvalls kommun 
 
…………………den…………… 
       
………………………………….......         ………………………………… 
 
För Ljusdals kommun 
 
…………………den…………… 
       
………………………………….......         ………………………………… 
 
För Nordanstigs kommun 
 
…………………den…………… 
       
………………………………….......         ………………………………… 
 
För Ockelbo Kommun 
 
…………………den…………… 
       
………………………………….......         ………………………………… 
 
För Ovanåkers Kommun 
 
…………………den…………… 
       
………………………………….......         ………………………………… 
 
För Sandvikens Kommun 
 
…………………den…………… 
       
………………………………….......         ………………………………… 
 
För Söderhamns kommun 
 
…………………den…………… 
       
………………………………….......         ………………………………… 
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    Dnr RS 2022/909 
Reglemente 

 
Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd 

mellan Region Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs 
län  

 
Kommunerna i Gästrikland och Hälsingland; Hofors, Ockelbo, Sandviken, Gävle, Ovanåker, 
Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig samt Gävleborgs läns landsting 
(Region Gävleborg), nedan kallade parter, har inrättat en gemensam nämnd.  

Den gemensamma nämnden tillsätts i Region Gävleborgs och ingår i dess organisation. 
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna och Region 
Gävleborg ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.  

 

Nämndens verksamhet  

1 § Nämnden ansvarar för hjälpmedelsverksamheten för dem som omfattas av kommunernas 
och regionens ansvar 
FoU - Välfärd  
 
2 § Nämnden ansvarar för  
- Information till allmänheten om den egna verksamheten  
- Reformering av nämndens regelbestånd  
- De personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över  
 
Ekonomisk förvaltning  

3 § Nämnden ska ha hand om egendomsförvaltningen av lös egendom inom nämndens 
verksamhetsområde.  
 
Delegering från regionfullmäktige  
4 § Nämnden har beslutanderätten i alla ärenden i den mån det inte anges i kommunallagen 
eller någon annan författning att ett ärende ska avgöras av fullmäktige.  
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet  

5 § Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i det av parterna ingångna samverkansavtalet samt detta reglemente.  
 
Budget  

6 § Nämnden upprättar efter samråd med de samverkande parterna budget, vilken föreläggs 
regionfullmäktige för beslut.  
 
Sammansättning  

7 § Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Regionfullmäktige och respektive 
kommunfullmäktige ska utse en (1) ledamot och lika många ersättare. Vid förfall för en 
ledamot ska denne ersättas av en ersättare från Region Gävleborg/kommunen som utsett 
ledamoten.  
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Ordförande och viceordförande  

8 § Regionfullmäktige utser ordförande och vice ordförande, varav ordförande ska nomineras 
från regionen och vice ordförande från kommunerna.  
 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde, eller i del av 
sammanträde, fullgör den till åldern äldsta ledamoten ordförandens uppgifter. Om 
ordföranden p g a sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget, för en längre 
tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter.  
 

Mandatperiod  

9 § Den första mandatperioden ska börja löpa från den 1 april 2015 till och med december 
2018. Därefter ska mandatperioden ska vara fyra år från och med den 1 januari efter det att 
allmänna val hållits i hela landet.  
 
Sekreterare och kanslifunktion  

10 § Region Gävleborg tillhandahåller sekreterare och kanslifunktion.  
 
Ersättarnas tjänstgöring  

11 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare från regionen eller den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i 
ledamotens ställe.  
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
Anmälan av förhinder  

12 § En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra 
sedan ärendet har handlagts.  
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.  
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat, samt själv kalla in ersättare.  
 
Kallelse  

13 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 
ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträde i god tid före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av 
föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett 
ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  
 
Sammanträde  

14 § Nämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden och bör hålla minst tre (3) 
sammanträden/år. Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens 
ledamöter begär det, eller om ordförande anser att det behövs.  
 
Beslutsfattande på distans 

§ 15 Nämnden får besluta att ledamöter får delta i sammanträden på distans, om detta sker 
genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra och delta på lika villkor. 
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Rätt till ersättning  

16 § Ersättningen utgår enligt respektive kommuns och landstings egna bestämmelser. 
Nämndens sekreterare anmäler till respektive kommun och regionen vilka som varit 
närvarande vid sammanträdet, varefter varje part ansvarar för ersättningen.  
 
Revision  

17 § Den gemensamma nämnden ska granskas av revisorer hos var och en av de samverkande 
parterna. Revisorerna kan samarbeta.  
 
Ansvarsfrihet  

18 § Respektive part prövar frågan om ansvarsfrihet för hela nämnden.  
 
Reservation  

19 § Reservation får anföras av den som deltagit i avgörandet av ärendet och ska anmälas 
innan sammanträdet avslutats. Om ledamöter vill motivera reservationen ska detta göras 
skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som fastställts för justering av 
protokollet.  
 
Justering av protokoll  

20 § Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar 
den.  
 
Nämndens protokoll ska anslås på varje kommuns anslagstavla.  
 
Delgivning  

21 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer.  
 
Undertecknande av handlingar  

22 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne, vice ordförande och kontrasigneras av anställd som 
nämnden bestämmer.  
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Helén 
helen.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-06-03 

Referens 
KS 2022/00457  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Trädpolicy för Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Trädpolicy för Ockelbo kommun godkänns med giltighet fr o m 2022-09-01. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunkontoret har, utifrån ett initiativärende från Vänsterpartiet, fått i 
uppdrag att ta fram en policy för långsiktig föryngring av trädbestånd, 
biologisk mångfald och landskapsvård för Ockelbo Kommun.  
                         

Beslutsunderlag 
Trädpolicy                          
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Trädpolicy för Ockelbo kommun 
Ockelbo kommunkoncern har som mål för sitt trädvårdsarbete att beståndet av träd ska 
vårdas och skyddas. Träd bidrar med ekosystemtjänster som t.ex. rening av skadliga 
luftpartiklar, fördröjning av dagvatten och utjämning av lokalklimatet.  
 
Policyn tydliggör kommunens ställningstaganden och ska vara en grund för avvägningar 
mellan olika intressen. De ska användas vid planering av ny- och ombyggnad av offentliga 
miljöer samt vid drift och underhåll.  
 
Viktiga träd och trädbestånd ska värnas och bevaras 
Äldre, stora träd har estetiska, historiska, biologiska och pedagogiska värden. Det går 
förlorat med varje enskilt åldrat träd som försvinner. Därför är det av största vikt att bevara 
träd som idag är stora och åldrade. 

Vid detaljplanering och exploatering ska värdefulla träd skyddas och bevaras. Träd i 
historiska kulturmiljöer och trädområden med biologisk betydelse ska värnas. Exempel på 
karaktärer som bör bevaras är alléer samt löv- och ädelträbestånd. Avsteg från policyn ska 
avgöras genom dialog i varje enskilt fall. (12 kap 6 § särskilt skyddsvärda träd) 

Kommunens uppdrag vid bedömning av träd vid inkommande önskemål om trädfällning är i 
första hand att se till helheten och det totala trädbeståndet. 

Riskträd  

Träd bevaras eller avlägsnas utifrån deras hälsotillstånd, nytta för biologisk mångfald, 
ekosystemtjänster, betydelse för stadsbilden samt för människors säkerhet och tillgänglighet. 
Ibland måste träden beskäras för att skapa trafiksäkerhet, förbättra belysning och skapa 
trygga stråk med god genomsiktlighet. Behörig personal med kompetens inom trädvård gör 
kontinuerligt bedömningar av träd med försämrad vitalitet och skador. I vissa fall anlitas 
arborist för bedömning.  

De träd som utgör risk fälls och ersätts om trädet finns i tättbebyggt område. Om trädet är 
extra skyddsvärt med hänsyn till biologisk mångfald så bevaras trädet på det sätt som 
behörig personal bedömer vara lämpligt i varje enskilt fall. 

Träd ska skyddas vid markarbeten samt mot åverkan 
Tillräckligt med utrymme runt träd ska reserveras vid markarbeten. Inom utrymmet får ingen 
grävning eller uppställning av material ske, inte heller fordonstrafik är tillåtet.  

Träd på kommunal mark får aldrig fällas eller beskäras utan tillstånd. Åverkan på träd som till 
exempel ringbarkning eller annan skadegörelse är ej tillåtet. 
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Särskild hänsyn ska tas till trädens omgivning vid 
detaljplanering, projektering och plantering 
Vid nyplantering ska planteringsbäddar vara väl tilltagna och byggda för att främja tillväxt och 
lång livslängd. Rätt sorts träd planteras på rätt plats från början. 

Befintliga träds vitalitet ska behållas och vid behov 
förbättras 
Nyplanterade träd ska förvaltas så att träden trivs och utvecklas optimalt. Gröna ytor där 
träden kan erbjudas goda livsrum ska i mesta möjliga mån bibehållas.   

Kommunens trädskötsel ska eftersträva säkerhet för människor och egendom. Skötseln ska 
ske med miljöhänsyn och metoder som främjar trädens hälsa långsiktigt. Vid skador på träd 
ska åtgärd snarast sättas in för att påskynda läkning. 

Ett varierat trädbestånd eftersträvas avseende art- och 
ålderssammansättning 
Genom att undvika monokultur blir träden mindre känsliga för sjukdomar och insektsangrepp. 
Ett rikt utbud av arter begränsar konsekvenserna för trädbeståndet vid sjukdomar, 
insektsangrepp och klimatförändringar. 

Ockelbo kommuns målsättning är att återplanterade träd bör vara e-certifierade Certifiering 
(eplanta.com) 

En kontinuerlig föryngring av trädbeståndet ska eftersträvas för att beståndet ska vara 
fortsatt vitalt. 

Intresse och kunskap om träd ska öka hos allmänhet, 
förvaltningar och entreprenörer 
En ökad kunskap om träd skapar förhoppningsvis ett större intresse och förståelse för 
trädens värde. Följden blir då att trädens status höjs i samhällsplaneringen. På sikt ger det 
positiva effekter som till exempel att den biologiska mångfalden gynnas. 
  

 

Ordförklaring 
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Kommunkontoret 
Krüger, Joachim 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-05-31 

Referens 
KS 2022/00277  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Medborgarförslag - Cykelbana Fornwij-Åbyggeby 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 
cykelbana Fornwij-Åbyggeby anläggs med motiveringen: 
”Vägen ut till Åbyggeby skola är smal, så smal att bilar som möter buss 
stannar vid vägkanten. Så smal att kommer du och går samtidigt som någon 
får möte får man hoppa ner i diket. En gång- och cykelbana ut till skolan 
skulle göra att vi kan cykla när snötäcket tinat bort. Idag vågar vi inte släppa 
våra barn efter vägen under de mest vältrafikerade timmarna, inte ens med 
vuxet sällskap. Detta skulle gynna miljön och göra så att trafiken flyter på 
bättre. I dagsläget när bussen över Missmyrsvägen inte heller går så finns 
inga alternativ än att skjutsa.” 
Svar: I kommunens Gång- och cykelplan är vägavsnittet mellan Ockelbo 
centrum och Åbyggeby skola medtaget. Nuläget beskrivs: ”Vägen till 
Åbyggeby och Åbyggeby skola är smal och saknar för det mesta vägren. 
Avståndet från centrum till skolan är 5 km. Vid skolan går idag elever från 
förskola till tredje klass.”  
I planen föreslås även möjliga åtgärder som skulle kunna förbättra 
trafiksituationen. Den föreslagna åtgärden i planen är: ”En ny separerad 
gång- och cykelväg längs Gamla Åmotsvägen från korsningen vid Wijberget 
fram till Åbyggeby skola. Åtgärden bedöms vara mycket omfattande. Om 
underlaget visar sig vara tillräckligt för att anlägga en ny gång- och cykelväg 
behöver åtgärden utredas mer, t ex ytor, markinlösen, belysning med mera.” 
Såsom beskrivs i medborgarförslaget så skulle en separerad gång- och 
cykelväg vara önskvärd. Åtgärden har dock pga sin omfattning hittills inte 
kunnat prioriterats. Vägavsnittet är dock en återkommande fråga vid 
diskussioner med Trafikverket och Region Gävleborg för att utreda om 
möjligheter till åtgärder kan finnas.                        
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Cykelbana Fornwij-Åbyggeby                          
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Ockelbo kommun 
Datum 
2022-05-31 

 
KS 2022/00277 

Sida 
2(2) 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Förslagsställaren 
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Ärendenummer: #3351 | (signerad) | Datum: 2022-04-07 11:13 Sida  av 1 2

Medborgarförslag
Ärendenummer: #3351 | (signerad) | 2022-04-07 11:13

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.

Cykelbana Fornwij -Åbyggeby

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.

Vägen ut till åbyggebyskola är smal, så smal att bilar som möter buss stannar vid vägkanten. Så 
smal att kommer du och går samtidigt som någon får möte får man hoppa ner i diket. En gå och 
cykelbana ut till skolan skulle göra att vi kan cykla när snötäcket tinat bort. Idag vågar vi inte 
släppa våra barn efter vägen under de mest vältrafikerade timmarna, inte ens med vuxet 
sällskap.

Detta skulle gynna miljön och göra så att trafiken flyter på bättre. I dagsläget när bussen över 
missmyrsvägen inte heller går så finns inga alternativ än att skjutsa.

2. Övrigt

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde

Nej
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Ärendenummer: #3351 | (signerad) | Datum: 2022-04-07 11:13 Sida  av 2 2

 Notifieringar
E-post
SMS

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort
816 94 Ockelbo

 Adress
ÅBYGGEBY 29

 För- och efternamn
LINNEA HOLM

 Personnummer

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

LINNEA HOLMNamn: 
Person ID: 

2022-04-07 11:13Datum: 
9EAC173BB74E7160FBE2769025C59248D17FAC89Signerad checksumma: 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Eriksson Norström, David 
david.eriksson@sandviken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-06-02 

Referens 
KS 2021/00708  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Svar på medborgarförslag - Tillåt inga fler vindkraftverk 
i Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag angående kommunens inställning till vindkraft har 
inkommit. Enligt förslaget bör kommunfullmäktige förklara att det nu och på 
lång sikt inte är sannolikt att Ockelbo kommun kommer att stödja att fler 
vindkraftverk byggs i kommunen. Förslaget motiveras med att kommunen 
redan har accepterat många vindkraftparker och att fler inte kan tillåtas då 
det skapar stora störningar för natur, människor och djur. Om kommunen 
tydligt förklarar att de inte stödjer fler vindkraftverk kan vindkraftsindustrin 
och andra intressenter fokusera på att bygga på andra platser.    
 
Svar: Sedan våren 2020 pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan 
för Ockelbo kommun som sträcker sig till år 2040. Kommunens riktlinjer för 
frågor som rör vindkraft kommer att hanteras i den nya översiktsplanen. Det 
tidigare tematiska tillägget för vindkraft som antogs år 2010 förklaras 
inaktuellt då många förutsättningar har förändrats.   
I mars 2022 valde kommunen med att gå ut med ett samrådsförslag till ny 
översiktsplan 2040. Enligt samrådsförslaget kommer kommunen att säga nej 
till all ny vindkraftsetablering i kommunen, vilket är i linje med 
medborgarförslaget. Undantaget är modernisering, reparation och utveckling 
av redan befintliga vindkraftverk.  
Den nya översiktsplanen har nu varit ute på samråd och inkomna synpunkter 
från bland annat medborgare och myndigheter analyseras. Sedan genomförs 
eventuella förändringar av översiktsplanen innan nästa officiella steg som är 
granskning. 
Översiktsplanen väntas preliminärt antas omkring årsskiftet 2023/2024 av 
kommunfullmäktige. Fram till dess kommer inga nya formella 
ställningstaganden rörande vindkraft att göras. Beslut om förhållningssätt till 
vindkraft kommer att hanteras inom detta planarbete. 
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Ockelbo kommun 

Datum 
2022-06-02 

 
KS 1.1.1.1 
2021/00708 

Sida 
2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Tillåt inga fler vindkraftverk i Ockelbo kommun                          

Beslutet ska skickas till 

Förslagsställaren 
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Ärendenummer: #3170 | (signerad) | Datum: 2021-11-24 18:51 Sida  av 1 2

Medborgarförslag
Ärendenummer: #3170 | (signerad) | 2021-11-24 18:51

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. Det här handlar om vindkraft.

Kommunfullmäktige bör förklara att det nu och på lång sikt inte är sannolikt att Ockelbo 
kommun kommer att stödja att fler vindkraftverk kommer att byggas i Ockelbo kommun.

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.

Eftersom vi i Ockelbo har accepterat många vindkraftsparker så finns här många vindkraftverk. 
Det är så många att fler inte kan tillåtas utan att det orsakar stora störningar för natur, 
människor och djur. Därför bör Ockelbo kommuns kommunfullmäktige förklara att det nu och 
på lång sikt saknas förutsättningar att tillåta fler vindkraftverk. Det medför att 
vindkraftsindustrin och andra intressenter kan fokusera på att bygga på andra platser och att de 
redan i ett tidigt skede kommer till insikt om att fler vindkraftverk i Ockelbo inte är lämpligt.

2. Övrigt

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde

Ja
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Ärendenummer: #3170 | (signerad) | Datum: 2021-11-24 18:51 Sida  av 2 2

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
+46761155590

 E-postadress
kallecavallin@hotmail.com

 Telefon
-

 Postnummer och ort
816 94 Ockelbo

 Adress
IZAKSVÄGEN 8

 För- och efternamn
KARL-JOHAN CAVALLIN

 Personnummer

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

KARL-JOHAN CAVALLINNamn: 
Person ID: 

2021-11-24 18:51Datum: 
9BB2F3E59C9B4921675A6B0DF1057BF5A7A15E84Signerad checksumma: 
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Utbildnings- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 54 Dnr 2022/00157  

Medborgarförslag - Kulturarvstrappan 
Utbildnings- och kulturnämndens beslut 
1.  Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning. 
2.  Begäran till Kommunfullmäktige om längre svarstid. 
 

Ärendebeskrivning 
Följande medborgarförslag har inkommit: 
”Bygga upp en kulturarvstrappa i Ockelbo kommun. 
Kulturarvstrappan är ett kulturarvsprogram för grundskolan där alla elever 
en gång om året besöker tio olika historiska platser i kommunen. Syftet är att 
garantera en likvärdighet kring studiebesök i det lokala kulturarvet och att ta 
tillvara på den historia och kunskap som finns lokalt. På så sätt får de barn 
som växer upp i Ockelbo kommun lära känna sin omgivning och sin 
närmiljö - steg för steg.” 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Kulturarvstrappan 
Kommunfullmäktige §73/2022 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-05-31 

Referens 
KS 2022/00008  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

KS-KF ärenden 

Förslag till beslut 
• Förslag till ny förbundsordning Gästrike återvinnare 
• Års- och flerårsbudget 2023-2025 – preliminära ramar 
• God ekonomisk hushållning – riktlinje och kriterier 
• Försäljning – del av fastigheten Säbyggeby 3:58 
• Förslag till Ändring av avtal/reglemente för gemensamma nämnden för 

företagshälsovård 
• Ändring av samverkansavtal/reglemente för gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten 
• Trädpolicy för Ockelbo kommun 
• Svar på medborgarförslag – Cykelbana Fornwij-Åbyggeby 
• Svar på medborgarförslag – Tillåt inga fler vindkraftverk i Ockelbo 

kommun 
• Medborgarförslag - Kulturarvstrappa 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-05-31 

Referens 
KS 2022/00009  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Information kommunstyrelsen 
Kriget i Ukraina – vad händer i kommunen M Lindblom/A Roth 
Destinationsstrategin   M Ekström 
Enkätsvar företagsklimat   M Ekström 
Uppföljning bredbandsstrategi 2021-2025 L Sen Thakuri 
Målprocess    J Krüger 
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