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§ 184 Dnr 2022/00806  

Revisionsreglemente 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Revisionsreglemente enligt förslag antas med giltighet fr o m 2023-01-01.      

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har i dagsläget fem revisorer som efter allmänna val utses av 

fullmäktige för en mandatperiod. Om en revisor avgår eller uppdraget på 

något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så 

snart som möjligt.  

Förslag till kommunfullmäktige är att ändra antalet till sex revisorer.          

Beslutsunderlag 

Revisionsreglemente ändrat                          
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REVISIONSREGLEMENTE 

 
Fastställt av fullmäktige 2022-12-19, § xx 

 

Revisionens uppdrag och formella reglering 

 

§ 1 Revisionens roll och uppdrag 

Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är fullmäktiges och 
ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den 
verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. 
Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen 
av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i 
den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt 
verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med 
sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling. 

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och 
uppnår fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och 
andra förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. 

Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag, 
genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen. 

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet 

och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. 

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I 
revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar 
ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. 
Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande 
sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i företagen, med 
granskningsrapporter och revisionsberättelser. 

 

§ 2 Revisionens formella reglering 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta 
reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns 
också i lagstiftning för andra företagsformer till exempel stiftelselagen. 

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande 

förutsättningarna i det aktuella förbundet. 

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, för 
hållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal 
revision utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den 
kommunala 
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Sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med 
utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God 
revisionssed i kommunal verksamhet” 

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 
regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens 
nämndreglemente. 

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet – 
tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, 
dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling med flera. 

Revisorerna har också att följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige. 

Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som 
revisorerna behöver vara orienterade om, för insikt om hur dessa styr och påverkar 
de organ som revisorerna granskar. 

 

Revisionens antal och organisation 

 

§ 3 Antal revisorer 
 

Kommunen har sex fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en 

mandatperiod. 

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden 

förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

Fördelningen av revisionsuppdragen mellan partierna utifrån fullmäktiges beslut. En 
revisor kan även väljas utan partitillhörighet. 

 

§ 4 Organisation 
 

Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision. 
 

§ 5 Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag 
 

För att främja ett fullt samordnat revisionsarbete utser fullmäktige samtliga 

kommunens revisorer till lekmannarevisorer i aktiebolag samt revisorer i 

kommunens stiftelser. 

§ 6 Ordförande 
 

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice 

ordförande. Uppdraget är att vara ordförande och leda gemensamma 

sammankomster och sammanträden. 
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§ 7 Uppdragstid 
 

Fullmäktige 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 revisionsberättelsen. Det första året i 

mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer. 

Varje revisor är självständig men det är god revisionssed att revisorerna samverkar i 

revisionsarbetet. 

 

Tillkommande uppdrag 
 

§ 8 Tillkommande uppdrag 
 

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen 

lämnade donationsstiftelser. 

Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, auktoriserade revisorer till 

kommunens företag. 

 

Revisorernas sakkunniga biträden 
 

§ 9 Sakkunniga biträden 
 

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i 

den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. 

Vid upphandling tillämpas kommunens riktlinjer för upphandlingar. Revisorerna och 

lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling. 

§ 10 Sakkunnigas rätt till upplysningar 

Bestämmelserna i kommunallagen (aktiebolagslagen och stiftelselagen) om 
revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder 
revisorerna och lekmannarevisorerna. 

 

Revisorernas ekonomi och förvaltning 
 

§ 11 Beredning av revisorernas budget 
 

Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet. 

Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet 

lägger fast. 
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§ 12 Lekmannarevisorernas budget 
 

Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen i aktiebolagen 

och revisorerna i stiftelserna. 

§ 13 Revisorernas förvaltningsbeslut 

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna 
enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd. 

 

§ 14 Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning 
 

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den/de som fullmäktiges 

presidium utser. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för 

denna granskning. 

 

Revisorernas sammankomster och sammanträden 

 

§ 15 Revisorernas sammankomster och sammanträden 
 

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till 

sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och 

plats för mötet, den kan ske skriftligt eller elektroniskt. 

Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i 

fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. 

Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på 

distans. Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden som 

avgör om så är möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och 

bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och höra 

varandra på lika villkor. 

§ 16 Minnesanteckningar 
 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i 

granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas. 

§ 17 Protokoll 
 

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i proto- 

koll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 

Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan 

besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 

redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. 
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§ 18 Skrivelse från revisorerna 
 

En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är 

eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser. 

 

Revisorerna och fullmäktige 
 

§ 19 Revisorerna och fullmäktiges presidium 
 

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två 

gånger varje år. 

§ 20 Revisorerna och fullmäktige 
 

Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller revisorernas 

initiativ informera om revisionen samt svara på frågor. 

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i 

fullmäktige. 

§ 21 Revisorernas initiativrätt 
 

Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och 

om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar 

för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att 

beredning har skett. 

Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin 

granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att 

sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt. 

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke 

om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols 

avgörande har åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredsställande åtgärder 

med anledning därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande 

svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att 

beredning har skett. 

 

Revisorernas rapportering 

§ 22 Löpande rapportering i fullmäktige 
 

Revisionens granskningar behandlas löpande av fullmäktige. Fullmäktige beslutar 

om när svar ska vara inkomna samt tar ställning till om dessa är tillräckliga. 
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Detta uppfyller även kravet i kommunallagen att de sakkunnigas rapporter ska fogas 

till revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som 

förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen. 

§ 23 Uttalande om delårsrapport 

Revisorernas utlåtande om delårsrapporten ska lämnas till fullmäktige inför deras 
behandling av delårsrapporten vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. 

 
Revisorerna ska bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 § 
ska behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål som 
fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige 
inför behandlingen av delårsrapporten och årsredovisningen. 

 
§ 24 Revisionsberättelse 

 

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige 

bestämmer. 

§ 25 Granskningsrapporter 
 

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den 

tidpunkt som fullmäktige bestämmer. 

 

Revisorerna är personuppgiftsansvariga 
 

§ 26 Personuppgiftsansvar 
 

Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser Dataskyddsombud. 

 

Revisorernas arkiv 

§ 27 Revisorernas arkiv 
 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av 

fullmäktige fastställt arkivreglemente. 

 

Reglementets giltighet 

§ 28 Reglementets giltighet 

Reglementet gäller från 2020-04-01 till dess fullmäktige fattar annat beslut. 
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§ 8 Dnr 2022/00773  

Valärenden 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunens revision utökas med 1 revisor till totalt 6 revisorer. 

2. Kommunens revision 2023-2026 
Anders Olsson (S) 

Gunnar Larsson (C) 

Rosita Hedström (S) 

Evald Larsson (SD) 

Patrik Källin (M) 

Niels Hebert (MP) * 

Sammankallande:  Anders Olsson (S) 

Vice sammankallande:  Gunnar Larsson (C) 

* = Plats från Socialdemokraterna 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande reglemente har kommunfullmäktige att utse 5 revisorer, 

varav en sammankallande och en vice sammankallande. 

_____________________________________________________________ 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelse 2023-2026 samt kommunalråd 
Ledamöter Ersättare 

Magnus Jonsson (S) Kerstin Hellberg (S) 

Inger Norell Prepula (S) Mikael Schönning (S) 

Patrik Jonsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) 

Anna Lindahl (S) Anders Öquist (S) 

Mats Sahlberg (S)  Martin Sund Svensson (V) * 

Marit Rempling (C) Lars Erik Vikberg (C) 

Birger Larsson (C) Carin Engblom (C) 

Jessica Larsson (SD) Jonny Lindblom (SD) 

Joel Strömner (SD) Liz Zachariasson (SD) 

Dan Brodin (KD) Stefan Cronlund (SD) 

Linus Gunnarsson (M) Stig Mörtman (M) 
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Ordförande: Magnus Jonsson (S) 

Vice ordförande: Marit Rempling (C) 

Kommunalråd: Magnus Jonsson (S)      

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 11 ledamöter (varav en ordförande och en 

vice ordförande) och 11 ersättare till kommunstyrelsen för mandatperioden 

2023-2026. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunfullmäktige efter val av 

kommunstyrelsen utse ett kommunalråd bland styrelsens ledamöter. 

* = Ersättarplats från Socialdemokraterna 

__________________________________________________________________________      

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Socialnämnden 2023-2026 
Ledamöter Ersättare 

Anna Engblom (S) Jörgen Alkberg (S) 

Anders Öquist (S) Anna Karin Kilberg (S) 

Kerstin Hellberg (S) Irene Bogren (S) 

Jamill Barikzey (S) Madelene Håkansson (MP) * 

Birgitta Åstrand (C) Lars Erik Vikberg (C) 

Liz Zachariasson (SD) Mats Söderlund (SD) 

Lena Lundqvist (SD) Tomas Östling Alderborg (SD) 

Jonny Lindblom (SD) Leif Jonsson (SD) 

Bo Stenbeck (M) Ulrika Norling (M) 

Ordförande: Anna Engblom (S) 

Vice ordförande: Anders Öquist (S) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 9 ledamöter (varav en ordförande och en 

vice ordförande) och 9 ersättare till socialnämnden för mandatperioden 

2023-2026. 

* = Ersättarplats från Socialdemokraterna 

__________________________________________________________________________      
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Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Utbildnings- och kulturnämnden 2023-2026 
Ledamöter   Ersättare 

Anna Schönning (S)  Åsa Lindahl (S) 

Torbjörn Nyholm (S)  Christian Forsberg (S) 

Linda Åberg (S)  Ewa Lundqvist Olsson (S) 

Jörgen Alkberg (S)  Christoffer Carstens (MP) * 

Lena Schenström (C)  Inger Högberg Kalmering (C) 

Jonny Lindblom (SD)  Mats Söderlund (SD) 

Tomas Östling Alderborg (SD) Leif Jonsson (SD) 

Stefan Cronlund (SD)  Lena Lundqvist (SD) 

Toivo Niemi (M)  Bo Stenbeck (M) 

Ordförande: Anna Schönning (S) 

Vice ordförande: Torbjörn Nyholm (S) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 9 ledamöter (varav en ordförande och en 

vice ordförande) och 9 ersättare till utbildnings- och kulturnämnden för 

mandatperioden 2023-2026. 

* = Ersättarplats från Socialdemokraterna 

__________________________________________________________________________      

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Valnämnden 2023-2026 
Ledamöter Ersättare 

Tord Horn (S) Mussie Haile (S) 

Rosita Hedström (S) Anna Karin Kilberg (S) 

Lena Schenström (C) Annica Jonsson (C) 

Jessica Simonsson (C) Anna Andersson (C) 

Joel Strömner (SD) Liz Zachariasson (SD) 

Kjell Gunnarsson (M) Kjella Persson (M) 

Ordförande: Lena Schenström (C) 

Vice ordförande: Tord Horn (S) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 6 ledamöter (varav en ordförande och  

en vice ordförande) och 6 ersättare till valnämnden för mandatperioden 

2023-2026. 
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Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Val av ledamöter och ersättare till Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsnämnd 2023-2026 
Ledamöter   Ersättare 

Jonas Tholén (S)  Mats Åstrand (S) 

Tommy Stigenberg (C)  Birger Larsson (C) 

Stig Mörtman (M)  Stefan Cronlund (SD) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 3 ledamöter och 3 ersättare till Västra 

Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd för mandatperioden 2023-2026. 

__________________________________________________________________________ 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Val av ledamot och ersättare till den gemensamma 

överförmyndarnämnden 2023-2026 
Ledamot Ersättare 

Tord Horn (S) Tommy Stigenberg (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 ledamot och 1 ersättare till den 

gemensamma överförmyndarnämnden för mandatperioden 2023-2026. 

__________________________________________________________________________ 
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Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Arvodeskommittén 2023-2026 
Ledamöter   Ersättare 

Anna Schönning (S)  Irene Bogren (S) 

Patrik Jonsson (S)  Anders Öquist (S) 

Carin Engblom (C)  Inger Högberg Kalmering (C) 

Jonny Lindblom (SD)  Stefan Cronlund (SD) 

Kjella Persson (M)  Kjell Gunnarsson (M) 

 

Ordförande:  Anna Schönning (S) 

Vice ordförande: Patrik Jonsson (S) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 5 ledamöter och 5 ersättare till 

arvodeskommittén för mandatperioden 2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Styrelse samt lekmannarevisorer – Ockelbogårdar AB – 2023 

års bolagsstämma – 2026 års bolagsstämma 
Ledamöter Ersättare 

Patrik Jonsson (S) Jonas Tholén (S) 

Ewa Lundqvist Olsson (S) Irene Bogren (S) 

Birger Larsson (C) Lena Schenström (C) 

Joel Strömner (SD) Lena Lundqvist (SD) 

Björn Östberg (M) Bo Stenbeck (M) 

Ordförande: Patrik Jonsson (S) 

Vice ordförande: Birger Larsson (C) 

Lekmannarevisorer: Anders Olsson (S) 

 Evald Larsson (SD) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 5 ledamöter och 5 ersättare till styrelsen 

Ockelbogårdar AB samt 2 lekmannarevisorer för perioden 2023 års 

bolagsstämma-2026 års bolagsstämma. 
__________________________________________________________________________ 
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Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Styrelse samt lekmannarevisorsersättare – Bionär närvärme 

AB – 2023 års bolagsstämma – 2026 års bolagsstämma 
Ledamöter   Ersättare 

Lars Erik Vikberg (C)  Tord Horn (S) 

Lekmannarevisorsersättare: Anders Olsson (S) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 ledamot och 1 ersättare till styrelsen 

Bionär närvärme AB samt 1 lekmannarevisorsersättare för perioden 2023 års 

bolagsstämma-2026 års bolagsstämma. 
__________________________________________________________________________ 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Styrelse samt lekmannarevisor – Gästrike vatten AB – 2023 

års bolagsstämma – 2026 års bolagsstämma 
Ledamöter Ersättare 

Magnus Jonsson (S) Lars Erik Vikberg (C) 

Ulrika Norling (M) 

 

Lekmannarevisor 

Anders Olsson (S) Gunnar Larsson (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 2 ledamöter och 1 ersättare till styrelsen 

Gästrike vatten AB samt 1 lekmannarevisor och 1 ersättare för perioden 

2023 års bolagsstämma-2026 års bolagsstämma. 
__________________________________________________________________________ 
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Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Styrelse och lekmannarevisor – Ockelbo vatten AB – 2023 års 

bolagsstämma – 2026 års bolagsstämma 
Ledamöter   Ersättare 

Magnus Jonsson (S)  Mats Åstrand (S) 

Lars Erik Vikberg (C)  Lena Schenström (C) 

Ulrika Norling (M)  Stefan Cronlund (SD) 

 

Ordförande: Magnus Jonsson (S) 

Vice ordförande: Lars Erik Vikberg (C) 

Lekmannarevisor 

Anders Olsson (S) Gunnar Larsson (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 3 ledamöter och 3 ersättare till styrelsen 

Ockelbo vatten AB samt 1 lekmannarevisor och 1 ersättare för perioden 

2023 års bolagsstämma-2026 års bolagsstämma. 
__________________________________________________________________________ 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Ombud till bolagsstämmor – 2023-2026 
Ockelbogårdar AB Ersättare 

Mats Sahlberg (S) Birgitta Åstrand (C) 

 

Gästrike vattenAB/Ockelbo vatten AB  

Patrik Jonsson (S) Birger Larsson (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse ombud till bolagsstämmor 2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 
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Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Ledamöter, ersättare och revisor – Gästrike återvinnare 

förbundsstyrelsedirektion 2023-2026 
Ledamöter Ersättare 

Irene Bogren (S) Susanne Engström (C) 

Joel Strömner (SD) Björn Östberg (M) 

 

Revisorsersättare:  Anders Olsson (S) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 2 ledamöter och 2 ersättare till 

förbundsstyrelsedirektion Gästrike återvinnare samt 1 revisorsersättare för 

perioden 2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Ledamöter och ersättare – A F Jäderbergs stiftelse 2023-2026 
Ledamöter  Ersättare 

Anders Olsson (S)  Torbjörn Nyholm (S) 

Lotta Nykander (S)  Kerstin Olsson (S) 

Staffan Åkesson (C)  Linda Åberg (S) 

Susanne Engström (C)  Lars Erik Vikberg (C) 

Linda Widéen (S)  Inger Molander (C) 

Mats Söderlund (SD)  Tomas Östling Alderborg (SD) 

Leif Jonsson (SD)  Annika Danielsson (SD) 

Kjell Gunnarsson (M)  Toivo Niemi (M) 

Björn Östberg (M)  Kjella Persson (M) 

Ordförande: Anders Olsson (S) 

Vice ordförande: Staffan Åkesson (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 9 ledamöter (varav en ordförande och en 

vice ordförande) och 9 ersättare till A F Jäderbergs stiftelse för perioden  

2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 
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Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Ledamöter och ersättare – Anna och Per G Berggrens stiftelse 

2023-2026 
Ledamöter   Ersättare 

Anders Olsson (S)  Torbjörn Nyholm (S) 

Lotta Nykander (S) x)  Kerstin Olsson (S) x) 

Staffan Åkesson (C) x)  Lars Erik Vikberg (C) x) 

Susanne Engström (C) x)  Inger Molander (C) x) 

Mats Söderlund (SD)  Leif Jonsson (SD) 

Kjell Gunnarsson (M)  Kjella Persson (M) 

 

Ordförande: Anders Olsson (S) 

Vice ordförande: Staffan Åkesson (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 6 ledamöter (varav en ordförande och en 

vice ordförande) och 6 ersättare till Anna och Per G Berggrens stiftelse för 

perioden 2023-2026. 

x = väljs av kyrkofullmäktige 
__________________________________________________________________________ 
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Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Revisorer – A F Jäderbergs stiftelse och Anna och Per G 

Berggrens stiftelse 2023-2026 
Revisorer   Ersättare 

Karin Öhlund (C)  Tord Horn (S) 

Evald Larsson (SD)  Patrik Källin (M) 

 

Sammankallande: Karin Öhlund (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 2 revisorer (varav en sammankallande) 2 

ersättare till A F Jäderbergs stiftelse och Anna och Per G Berggrens stiftelse 

för perioden 2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Ledamöter, ersättare samt revisor – Gästrike 

räddningsdirektion 2023-2026 
Ledamöter   Ersättare 

Jörgen Alkberg (S)  Susanne Engström (C) 

Liz Zachariasson (SD)  Linus Gunnarsson (M) 

Revisor: Anders Olsson (S) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 2 ledamöter, 2 ersättare samt en revisor till 

Gästrike räddningsdirektion för perioden 2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 
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Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Ledamot och ersättare – Gemensamma nämnden för 

verksamhetsstöd 2023-2026 
Ledamot   Ersättare 

Magnus Jonsson (S)  Marit Rempling (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 ledamot och 1 ersättare till Gemensamma 

nämnden för verksamhetsstöd för perioden 2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Ledamot och ersättare – Gemensamma nämnden för 

företagshälsovård 2023-2026 
Ledamöter Ersättare 

Lena Schenström (C) Anders Öquist (S) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 ledamot och 1 ersättare till Gemensamma 

nämnden för företagshälsovård för perioden 2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Ledamot och ersättare – Gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd 2023-2026 
Ledamot Ersättare 

Anders Öquist (S) Johanna Asplund (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 ledamot och 1 ersättare till Gemensam 

nämnd för hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd för perioden  

2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 
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Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Ledamot och ersättare – Styrelsen Samordningsförbund 

Gävleborg  

2023-2026 
Ledamot  Ersättare 

Anders Öquist (S) Lars Erik Vikberg (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 ledamot och 1 ersättare till Styrelsen 

Samordningsförbund Gävleborg för perioden 2023-2026.  
__________________________________________________________________________ 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Ledamot och ersättare – Inköp Gävleborgs styrelse 2023-2026 
Ledamot Ersättare 

Magnus Jonsson (S) Marit Rempling (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 ledamot och 1 ersättare till Inköp 

Gävleborgs styrelse för perioden 2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Ombud och ersättare – Kommuninvests föreningsstämmor 

2023-2026 
Ombud Ersättare 

Magnus Jonsson (S) Marit Rempling (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 ombud och 1 ersättare till 

Kommuninvests föreningsstämmor för perioden 2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 
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Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Nominering av ledamöter och suppleanter till Kommuninvest 

ekonomisk förening 
Ombud   Ersättare 

Magnus Jonsson (S)  Marit Rempling (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Ockelbo kommun har som medlem inbjudits att nominera en eller flera 

personer att väljas till styrelsen i Kommuninvest ekonomisk förening. 
__________________________________________________________________________ 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Ledamot och ersättare – Länsgemensamt Nätverk för 

strategiskt folkhälsoarbete 2023-2026 
Ledamot Ersättare 

Jörgen Alkberg (S) Inger Högberg Kalmering (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 ledamot och 1 ersättare till 

länsgemensamt Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete perioden 2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Stämmoombud och ersättare – Småkom 
Ombud Ersättare 

Magnus Jonsson (S) Marit Rempling (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 ombud och 1 ersättare till Småkom (De 

små kommunernas samverkan). 
__________________________________________________________________________ 
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Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Politikerombud och ersättare– Sveriges Ekokommuner 
Ombud Ersättare 

Jonas Tholén (S) Tommy Stigenberg (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 politikerombud och 1 ersättare till 

Sveriges Ekokommuner. 
__________________________________________________________________________ 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Gästrikerådet 2023-2026 
Ledamot Ersättare 

Magnus Jonsson (S) Marit Rempling (C) 

Liz Zachariasson (SD) Linus Gunnarsson (M) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse två ledamöter och två ersättare till 

Gästrikerådet. En av ledamöterna ska vara kommunstyrelsens ordförande. 

Ledamöterna väljs så att styrgruppen får en bred partirepresentation. 

Ledamot och personlig ersättare utses för den mandatperiod som gäller för 

kommunstyrelsen.                              
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§ 10 Dnr 2022/00800  

Val av styrelseledamöter - Stiftelsen Wij Trädgårdar 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Ledamöter 

Mats Åstrand 

Jonas Olsson 

Björn Östberg 

Vakant 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse minst hälften av ledamöterna till styrelsen 

för stiftelsen Wij trädgårdar. 
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§ 9 Dnr 2022/00742  

Val av Gode män i lantmäteriförrättningar 2023-2026 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Tätortsfrågor Jord- och skogsbruksfrågor 

Staffan Åkesson (C) Anna Engblom (S) 

Kjell Gunnarsson (M) Lars Erik Vikberg (C)  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse gode män med erfarenhet av 

tätortsförhållanden och/eller vara kunniga inom jord- och skogsbruksfrågor. 
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§ 11 Dnr 2022/00801  

Val av revisor till Inköp Gävleborg 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Revisor 

Anders Olsson (S) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse revisor till Inköp Gävleborg för 

mandatperioden 2023-2026. 
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§ 12 Dnr 2022/00774  

Inkallande av ersättare i styrelser och nämnder 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

För ledamot tillhörande  Inträder ersättare i nedan 

nedanstående partigrupp  angiven partigruppsordning 

 

Moderaterna (M)  M, KD, SD, C, S, MP, V 

Kristdemokraterna (KD)  KD, SD, M, C, S, V, MP 

Socialdemokraterna (S)  S, C, V, MP, M, KD, SD 

Centerpartiet (C)  C, S, MP, V, KD, M, SD 

*Vänsterpartiet (V)  V, MP, S, C, M, KD, SD 

*Miljöpartiet de gröna (MP) MP, V, S, C, M, KD, SD 

Sverigedemokraterna (SD)  SD, M, KD, S, C, MP, V 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 6 kap 17 § kommunallagen (2017:725) ska fullmäktige besluta om 

ersättarnas tjänstgöring i styrelser och nämnder. 

* = Ersättarplats från Socialdemokraterna. 
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§ 174 Dnr 2022/00654  

Års- och flerårsbudget 2023-2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Förslag till finansiella mål 2023 godkänns.  

• God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter. 

• Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 0,10% 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 öka.  

 

2. Förslag till måluppfyllelse för verksamhetsmål 2023 godkänns. 

• Lägstanivå 2023 för att uppnå god ekonomisk hushållning ur ett 

verksamhetsperspektiv fastställs till 75% måluppfyllelse i en samlad 

bedömning av fullmäktige beslutade strategier. 

3. Kommunstyrelsen och nämndernas förslag till mätbara mål 2023 

godkänns. 

4. Nettoramar för drifts- och investeringsbudget fastställs i enlighet med 

föreliggande förslag med sammanställning enligt följande: 

 

 

 

Driftsbudget

Årsbudget Plan Plan 

2023 2024 2025

Kommunstyrelsen 92 642 93 995 95 875

Utbildning/kultur 173 176 176 640 180 172

Socialnämnd 163 323 166 589 169 921

Revision 802 818 834

Valnämnd 50

Summa driftsbudget 429 943 438 092 446 803

varav gymnasiet 27 376 27 924 28 482
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Investeringsbudget Årsbudget   

 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen 6 900 6 900 6 900 

Utbildning/kultur 800 800 800 

Socialnämnd 300 300 300 

Summa Investeringsbudget 8 000 8 000 8 000 

 

5. Kommunstyrelsen erhåller ökad ram fr.o.m. 2023 med 6 100 000 kronor. 

6. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram fr.o.m. 2023 med        

4 757 000 kronor. 

7. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och 

kulturnämnden ska budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och 

handläggas separat.   

8. Socialnämndens erhåller utökad budgetram fr.o.m. 2023 med                    

4 867 000 kronor, varav 200 000 kr avser riktad lönesatsning.   

9. Investeringsnivån fastställs till 11,0 mkr/år. För att finansiera kommande 

investeringar fördelas som utgångspunkt 8,0 mkr av den totala 

investeringsramen till styrelse och nämnder för åren 2023 - 2025. 

10. Internränta fr.o.m. 2023 fastställs till 1,5 %. 

11. Personalomkostnadspålägget (PO) fastställs till 42,75% 

12. Taxor och avgifter för 2023 godkänns. 

13. Ägardirektiv 2023 för Ockelbogårdar AB antas.  

14. Under 2023 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2023. 

15. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s 

låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 208 200 000 kronor, jämte 

ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp 

16. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Vatten AB:s 

låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 80 000 000 kronor, jämte 

ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.  

17. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt 

reglemente (§ 9, p13) ska kunna fatta beslut i brådskande ärenden av mindre 

betydenhet fastställs till 600 000 kronor (per år). 
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18. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och 

i brådskande situationer disponera medel ur kommunstyrelsens kostnadsram 

(se f g beslutspunkt) upp till 300 000 kronor (per år). 

19. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente (§ 

9, p 7) får förvärva eller försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till     

1 500 000 kronor (per objekt).  

20. Personalstrategiska dokumentet med dess mätbara mål godkänns. 

21. Förslaget till års- och flerårsbudget 2023–2025 fastställs i övrigt       

 

Reservation 

Jonny Lindblom (SD), Linus Gunnarsson (M), Bo Stenbeck (M) och  

Dan Brodin (KD) reserverar sig till förmån för Jonny Lindbloms (SD) 

yrkande.                 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens förslag om års- och flerårsbudget för 2023 - 2025 

omfattar flertalet ärenden. Förslaget grundar sig på ekonomiutskottets 

överläggningar. Budgeten är upprättad i enlighet med god ekonomisk 

hushållning och balanskravet innebär att varje kommun måste upprätta en 

budget för nästa kalenderår där intäkterna överstiger kostnaderna.   

Beslutsunderlag 

Års- och flerårsbudget Ockelbo kommun 2023-2025 

Budget 2023 med plan 2024-2025 

Äskanden 2023 

Taxekatalog 2023  
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Budgetförutsättningar för åren 2023–2025 

Källa: Cirkulär 22:37 SKR Budgetförutsättningar för åren 2023-2025 

 
Sverige går in i en längre lågkonjunktur 
 
Utfallen för svensk inflation har nyligen varit överraskande höga. Den oväntat höga inflationen har definitivt 
lyft inflationsutsikterna på kort sikt, men i hög grad även för de kommande 12 månaderna. Samtidigt har en 
mycket brant ränteuppgång synts de senaste månaderna, huvudsakligen drivet av centralbankernas höjda 
styrräntor. Pris- och ränteuppgångarna blir därmed större än vad vi räknat med i tidigare prognoser. Frågan 
är inte längre ”om” Sverige går mot en lågkonjunktur utan ”hur snart” vi når dit, samt hur djup den blir. 
SKR:s prognos är att svensk BNP faller nästa år. Detta medför att den postpandemiska återhämtningen för 
arbetsmarknaden bryts. Antalet sysselsatta kommer att minska och arbetslösheten beräknas ligga på 
knappt 8,5 procent 2023–2024. I vår framskrivning räknar vi med att BNP- och timtillväxten repar sig under 
2024, men att konjunkturen stärks mer påtagligt först 2025. 
 
Mycket svag konjunkturutveckling antas medföra sjunkande räntor redan nästa år. Trots detta kommer 
ränteläget då att vara betydligt högre än de senaste åren. Den långa eran av oerhört låga räntor är över. På 
samma sätt kommer konsumentpriserna totalt sett – efter rekordsnabba ökningar 2021– 2023 – inte heller 
falla tillbaka till gamla nivåer. Trots att vi räknar med att inflationen sjunker snabbt nästa år lär ekonomins 
aktörer få leva med bestående högre priser på många varor och tjänster. 
 
 
 
Kraftig urholkning av skatteunderlaget  
 
I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de senaste tio 
årens genomsnitt på 1,8 procent. År 2023 faller till och med köpkraften med 2,7 procent; intäkterna 
beräknas realt sett bli kraftigt lägre än föregående år. Detta tapp är varaktigt och kommer kräva minskade 
utgifter framöver om inte statsbidragen höjs ordentligt. Den höga prisuppgången i kommunsektorn beror 
dels på högre insatspriser och dels på ökade pensionskostnader. Pensionskostnadens ökning har två 
förklaringar. Det nya avtalet AKAP-KR är något dyrare än tidigare avtal, men till största del beror ökningen 
på en ny värdering av sektorns pensionsskuld. De förmånsbestämda avtalspensionerna är värdesäkrade 
med prisbasbeloppet, vilket betyder att pensionsskulden växer när prisbasbeloppet höjs. Sammantaget för 
perioden beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande kommunal verksamhetsvolym i 
linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större än 
tidigare, de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler (yngre och äldre). Särskilt de ökade behoven av 
omsorg och vård av äldre kräver allt större resurser. 
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Höga pensionskostnader och höjt PO  
 
Kostnaderna för kommunernas och regionernas avtalspensioner ökar med cirka 45 miljarder kronor 2023 
och med ytterligare 13 miljarder år 2024. Ungefär hälften vardera i kommuner respektive regioner. 
 
 

 
 
En förändring jämfört med föregående prognos är att inflationsprognosen har reviderats upp för 2023. 
Antagandet över prisbasbeloppet år 2024 har därför höjts, vilket leder till ökade pensionskostnader år 2024. 
Därefter är det kraftigt minskade kostnader 2025 och 2026, vilket beror på att inflationen går tillbaka och 
därmed blir prisbasbeloppet mycket lågt enligt våra antaganden. Beräkningar för 2025 och 2026 är mycket 
osäkra. 
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Det nya pensionsavtalet ökar kostnaderna  
 
Det nya pensionsavtalet innebär permanent högre kostnader för den avgiftsbestämda pensionen, då 
premien höjs från 4,5 procent till 6 procent under tak (7,5 inkomstbasbelopp) respektive från 30 till 31,5 
procent på inkomstdelar över tak. Det nya avtalets ökade kostnader svarar dock enbart för en liten del av 
kostnadsökningarna år 2023, då effekter av den kraftiga inflationen och ökade värdesäkringen dominerar 
stort. Av kostnadsökningen för sektorn mellan 2022 och 2023 är det enbart cirka en femtedel som kommer 
från avtalsförbättringen. Utifrån den aktuella prognosen kommer inflationen att gå ner mot och även 
understiga 2 procent på några års sikt och då kommer pensionskostnaderna att bli lägre.  
 
Ökat prisbasbelopp påverkar pensionskostnaderna på flera sätt:  
• Högre uppräkning av pensionsutbetalningar.  
• Högre uppräkning av värdet på den avgiftsbestämda delen, den värdejusteras      med prisbasbeloppet 
under utbetalningsåret.  
• Högre intjänad förmånsbestämd pension.  
• Stor effekt på den finansiella kostnaden, som inte räknas som en pensionskostnad för dagens intjänande 
och därmed inte påverkar PO, men som ligger på finansnettot. 
 
 
PO för 2023 höjs ytterligare 
  
Pensionskostnaderna för de idag aktivas pensionsintjänande ökar både på grund av den höjda premien i 
den avgiftsbestämda pensionen och på grund av ökningen i den förmånsbestämda pensionen. Förutom 
ökningen i pensionsunderlaget p g a inflationsuppräkningen av historiska inkomster bidrar även ökade löner 
år 2021 till kostnadsökningen i den förmånsbestämda pensionen. Det är dessa pensionskostnader som 
ingår i PO. Övriga delar i form av arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar är preliminärt oförändrade. Hela 
ökningen i genomsnittligt PO förklaras av de ökade pensionskostnaderna. Vi föreslår nu ett genomsnittligt 
PO på 44,53 procent i kommunerna för år 2023, vilket innebär en ökning med 5,3 procentenheter jämfört 
med år 2022. Det är en ökning med 1,8 procent jämfört med det preliminära PO för 2023 som föreslogs i 
våras. I våras efter Ekonomirapporten angav vi ett preliminärt PO med en kraftig höjning för 2023, från 
39,25 till 42,75 procent i kommunerna på grund av ökade pensionskostnader. Sedan dess har inflationen 
ökat ytterligare. 
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Års- och flerårsbudget 2023-2025 

Års och flerårsbudgeten omfattar flertalet ärenden. Budgeten ska vara i enlighet med god ekonomisk 
hushållning och balanskravet innebär att varje kommun måste upprätta en budget för nästa kalenderår där 
intäkterna överstiger kostnaderna.   
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Förslag till finansiella mål 2023 godkänns.  

• God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter. 

• Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 0,10% 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 öka.  

 

2. Förslag till måluppfyllelse för verksamhetsmål 2023 godkänns. 

Lägstanivå 2023 för att uppnå god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv fastställs till 75% 
måluppfyllelse i en samlad bedömning av fullmäktige beslutade strategier. 

3. Kommunstyrelsen och nämndernas förslag till mätbara mål 2023 godkänns. 

4. Nettoramar för drifts- och investeringsbudget fastställs i enlighet med föreliggande förslag med 
sammanställning enligt följande: 

 
 

 
 
 
 

Investeringsbudget Årsbudget   

 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen 6 900 6 900 6 900 

Utbildning/kultur 800 800 800 

Socialnämnd 300 300 300 

Summa Investeringsbudget 8 000 8 000 8 000 
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5. Kommunstyrelsen erhåller ökad ram fr.o.m. 2023 med 6 100 000 kronor. 

6. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram fr.o.m. 2023 med 4 757 000 kronor. 

7. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och kulturnämnden ska 
budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och handläggas separat.   

8. Socialnämndens erhåller utökad budgetram fr.o.m. 2023 med 4 867 000 kronor, varav 
200 000 kr avser riktad lönesatsning.   

9. Investeringsnivån fastställs till 11,0 mkr/år. För att finansiera kommande investeringar 
fördelas som utgångspunkt 8,0 mkr av den totala investeringsramen till styrelse och 
nämnder för åren 2023 - 2025. 

10. Internränta fr.o.m. 2023 fastställs till 1,5 %. 

11. Personalomkostnadspålägget (PO) fastställs till 42,75% 

12. Taxor och avgifter för 2023 godkänns. 

13. Ägardirektiv 2023 för Ockelbogårdar AB antas.  

14. Under 2023 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2023. 

15. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s låneförpliktelser upp till totalt 
högsta belopp om 208 200 000 kronor, jämte ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp 

16. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Vatten AB:s låneförpliktelser upp till 
totalt högsta belopp om 80 000 000 kronor, jämte ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.  

17. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt reglemente (§ 9, 
p13) ska kunna fatta beslut i brådskande ärenden av mindre betydenhet fastställs till 
600 000 kronor (per år). 

18. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och i brådskande 
situationer disponera medel ur kommunstyrelsens kostnadsram (se f g beslutspunkt) upp till 
300 000 kronor (per år). 

19. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente (§ 9, p 7) får 
förvärva eller försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till 1 500 000 kronor (per objekt).  

20. Personalstrategiska dokumentet med dess mätbara mål godkänns. 

21. Förslaget till års- och flerårsbudget 2023–2025 fastställs i övrigt                       
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Driftsbudget 

  

Årsbudget Plan Plan 

2023 2024 2025

KOMMUNSTYRELSEN 87 343 89 186 91 066

 - VGS 4 809 4 809 4 809

Tillägg 490

Summa kommunstyrelsen 92 642 93 995 95 875

UTBILDNING/KULTURNÄMND 145 800 148 716 151 690

Tillägg

Summa exkl Gymnasieskolan 145 800 148 716 151 690

Gymnasieskolan 27 376 27 924 28 482

Tillägg

Summa utbildning/kulturnämnd 173 176 176 640 180 172

SOCIALNÄMND 163 323 166 589 169 921

Tillägg

Summa socialnämnd 163 323 166 589 169 921

REVISION 802 818 834

Tillägg

Summa revision 802 818 834

VALNÄMND 50

Summa valnämnd 50

FÖRSLAG TILL DRIFTSBUDGET 429 943 438 092 446 803

Avgår kapitalkostnader -18 556 -21 400 -21 900

Pensionsavsättning 15 634 11 873 10 511

Övrig finansiering 8 000 8 000

TILL RESULTATBUDGET 427 021 436 565 443 414

Driftsbudget

Årsbudget Plan Plan 

2023 2024 2025

Kommunstyrelsen 92 642 93 995 95 875

Utbildning/kultur 173 176 176 640 180 172

Socialnämnd 163 323 166 589 169 921

Revision 802 818 834

Valnämnd 50

Summa driftsbudget 429 943 438 092 446 803

varav gymnasiet 27 376 27 924 28 482
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Resultatbudget 

 

  

Budget Årsbudget Plan Plan 

2022 2023 2024 2025

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens nettokostnader -387 398 -427 021 -436 565 -443 414
Avskrivning -12 672 -14 023 -16 500 -17 000
Verksamhetens nettokostnader -400 070 -441 044 -453 065 -460 414

Skatteintäkter 269 020 296 219 308 705 321 451
Slutavräkning -2 086 -900
Generella statsbidrag och utjämning 137 941 147 067 148 661 145 599
Summa skatter och statsbidrag 404 875 442 386 457 366 467 050

Finansiella intäkter 1 100 1 100 1 100 1 100
Finansiella kostnader -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Finansnetto -900 -900 -900 -900

Årets resultat 3 905 442 3 401 5 736

Resultat: 1 % av skatter och utjämning 1,0% 0,1% 0,7% 1,2%

Befolkningsprognos (per 1 november) 5 908 5 857 5 857 5 857
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Balansbudget 

  

Årsbudget Plan Plan 

2023 2024 2025

Tillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 312 921 334 090 333 090

Maskiner, inventarier och fordon 6 139 6 503 6 473

Finansiella anläggningstillgångar 32 178 32 178 32 178

Summa anläggningstillgångar 351 238 372 771 371 741

Fastigheter under exploatering 1 960 1 960 1 960

Fordringar 24 513 22 000 24 000

Kortfristiga placeringar 1 000 1 000 1 000

Likvida medel 79 129 69 824 72 540

Omsättningstillgångar 106 602 94 784 99 500

Summa tillgångar 457 840 467 555 471 241

Skulder och Eget kapital

Eget kapital 185 292 185 734 189 135

Årets resultat 442 3 401 5 736

Summa eget kapital 185 734 189 135 194 871

Avsättningar pensioner 52 174 55 957 56 907

Summa avsättningar 52 174 55 957 56 907

Långfristiga skulder 149 463 149 463 149 463

Kortfristiga skulder 70 469 73 000 70 000

Summa skulder 219 932 222 463 219 463

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 457 840 467 555 471 241

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden 283 200 283 200 283 200

Ansvarsförbindelser 125 475 121 353 117 574

Ställda panter   

Summa ställda panter och ansvarsförbindelser 408 675 404 553 400 774

41



  

 10 (17) 

 

 

Investeringsbudget 

  

Ej aktiverade Budget Årsbudget Plan Plan Plan Plan 

investeringar 2022 2023 2024 2025 2026 2027

KOMMUNSTYRELSEN 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900

Gång- och Cykelvägar 2 350

Framtidens Centrum

Wij Trädgårdar - Fastigheter 3 000 3 000

IP - Möjligheternas hus 5 600

C-huset - Värme och Ventilation 18 100

MSB Ledningsplats -600

Hälsocentralen - Ventilation 500

Simhallen

Rönnåsen

Ridskolan Mark

Summa totalt kommunstyrelsen 26 100 12 750 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900

UTBILDNING/KULTURNÄMND 720 800 800 800 800 800

Tillägg

Totalt  utbildning/kulturnämnd 720 800 800 800 800 800

SOCIALNÄMND 300 300 300 300 300 300

Tillägg

Summa socialnämnd 300 300 300 300 300 300

Summa Nettoinvestering 26 100 13 770 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Investeringsnivå 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000

Avvikelse -2 770 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Investeringsbudget Ej aktiverade Budget Årsbudget Plan Plan Plan Plan 

investeringar 2021 2023 2024 2025 2026 2027

Kommunstyrelsen 26 100 12 750 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900

Utbildning/kultur 720 800 800 800 800 800

Socialnämnd 300 300 300 300 300 300

Summa Investeringsbudget 26 100 13 770 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
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Kommunstyrelsen 

Budget 2023, plan 2024-2025 

 
 
 
  

Budget Budget Plan Plan

KS 2022 2023 2024 2025

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET                       3 111 3 231 3 250 3 300

STÖD TILL POLITISKA PARTIER  892 941 950 950

ÖVRIG VHT 1 294 1 505 1 500 1 500

FYSISK O TEKNISK PLAN      1 650 1 650 1 600 1 500

NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER 2 280 2 510 2 550 2 600

TURISM 150 150 150 150

VGS 4 795 4 659 4 659 4 659

RÄDDNINGSTJÄNST            5 100 5 750 5 850 5 950

KOMMUNAL BEREDSKAP 0 0 0 0

KOMMUNIKATIONER 10 100 12 600 12 800 13 000

FOLKHÄLSA - BRÅ 380 430 430 430

FÄRDTJÄNST 990 990 1 000 1 000

UTVECKLINGSMEDEL 2 000 2 000 2 000 2 000

KOMMUNADM 25 256 26 509 26 550 26 750

PERSONALADM 2 260 2 270 2 300 2 400

S:a 60 258 65 195 65 589 66 189

AME/Integration

INTEGRATION 0 0 0 0

ARBETSMARKNADSENHETEN 6 733 6 867 7 004 7 144

S:a 6 733 6 867 7 004 7 144

Teknikområdet

FYSISK O TEKNISK PLAN      435 430 430 430

VÄGAR, GATOR O PARKER 8 710 12 170 12 400 12 600

KOMMUNADM 3 370 3 130 3 200 3 300

FASTIGHETER 5 210 4 850 5 372 6 211

S:a 17 725 20 580 21 402 22 541

Summa totalt 84 716 92 642 93 995 95 875
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Mätbara mål 
 
Trygga kompetensförsörjningen 
 
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt kompetens. 
 

• Kommunstyrelseförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare med engagerad personal.  

Värna miljön 
 
I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar. 
 

• Kommunstyrelseförvaltningen arbetar aktivt med Miljöstrategiskt program 2022 - 2026 

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

Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar. 

• Flyttnetto i Ockelbo kommun ökar  
 

• Ockelbo kommun ska vara en attraktiv plats att etablera och driva företag i.  

 

• Arbetslösheten ska årligen minska. 

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

• Öka digitala tillgängligheten på ockelbo.se 
 

• Tillgången till bredband ska öka 

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

• Stärka varumärket Ockelbo 

 

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

• Översyn av kommunens målprocess 
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Utbildnings- och kulturnämnden 

Budget 2023, plan 2024-2025 

 

 
  

Budget Budget Plan Plan

2022 2023 2024 2025

Nämndverksamhet 392         421         429         437         

Allmän fritidsverksamhet 2 930      2 988      3 046      3 107      

Kulturskola 3 524      4 228      4 311      4 397      

Simhall 3 855      4 029      4 107      4 189      

Idrotts- och fritidsanläggning 1 953      2 150      2 192      2 236      

Allmän kulturverksamhet 225         230         235         240         

Biblioteksverksamhet 3 810      3 960      4 037      4 118      

Förskoleklass 3 097      3 307      3 371      3 439      

Förskola 38 913    42 315    43 138    44 001    

Fritidshem 3 128      2 927      2 984      3 044      

Grundsärskola 3 623      4 043      4 122      4 204      

Grundskola 57 960    60 293    61 466    62 695    

Vuxenutbildning 12 633    12 633    12 879    13 136    

Gymnasiesärskola 2 000      1 360      1 386      1 414      

Gemensamma kostnader 992         916         1 015      1 034      

Kostverksamhet

Summa UKN exkl Grundskola o Gymnasiet 139 035  145 800  148 716  151 690  

Gymnasieskola 26 839    27 376    27 924    28 482    

Totalt utbildnings- och kulturnämnden 165 874  173 176  176 640  180 172  
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Mätbara mål 
 
Trygga kompetensförsörjningen 
 
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt kompetens. 
 

• Aktivt arbetsmiljöarbete i respektive verksamhet  
 

• Höja nyttjandet av friskvårdsbidraget inom Utbildnings- och kulturförvaltningen mot föregående år  
 

• Höjt ledarskapsindex på nästa medarbetarundersökning  
 
Utveckla samhället 
 
Ockelbo kommun ska vara tryggt, attraktivt och tillgängligt för alla att leva och verka i.  

Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar. 

• Tillgänglighetsanpassade verksamheter inom Utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

• Minska antalet kränkningar inom Utbildnings- och kulturförvaltningen  
 

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

• Digitala tjänster för ansökningar och klagomål 
 

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

• Sprida goda exempel från Utbildnings- och kulturförvaltningens verksamheter till våra medborgare  
 

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

• Verksamheterna inom Utbildnings- och kulturförvaltningen har ändamålsenliga lokaler 
 

• Höja andelen behöriga till gymnasiet samt minska skillnaden mellan flickor och pojkar  
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Socialnämnden 

Budget 2023, plan 2024-2025 

 

 
  

Budget Budget Plan Plan

2022 2023 2024 2025

Nämndverksamhet 432                    441                450                459                

Konsumentrådgivning 200                    205                210                216                

Alkoholprövning -                      -                  -                  -                  

Individ- och familjeomsorg 30 299              31 251          31 876           32 514           

Familjerådgivning 301                    308                314                320                

Vård, behandling o service 123 835            131 117        133 738        136 412        
Summa 155 067          163 323       166 589       169 921       

1,02 1,02

Budget Budget Plan Plan

Specifikation 2022 2023 2024 2025

Individ- och familjeomsorg

Individ- o familjeomsorg 9 883                 10 390          10 598           10 810           

Barn- o ungdomsvård 7 496                 7 660             7 813             7 969             

Förebyggande verksamhet 25                      25                  25                  26                  

Insatser vuxna 6 810                 6 959             7 098             7 240             

Ekonomiskt bistånd 6 085                 6 218             6 342             6 469             

Summa 30 299            31 251          31 876        32 514        

Vård, behandling o service

Särskilda boendeformer 49 073              51 454          52 482           53 532           

Handläggarenheten 2 699                 2 795             2 851             2 908             

Stöd i ordinärt boende 23 897              25 596          26 108           26 630           

Övrigt stöd äldreomsorg 230 -                   235 -               240 -               245 -               

Övrigt stöd vård omsorg 3 010                 3 076             3 137             3 200             

Hemsjukvård 12 719              13 676          13 949           14 228           

LSS 29 940              31 970          32 609           33 261           

Socialpsykiatri 2 726                 2 786             2 842             2 898             

Summa 123 835          131 117      133 738       136 412       
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Mätbara mål 
 
Trygga kompetensförsörjningen 
 
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt kompetens. 
 

• Varje medarbetare skall ha adekvat kunskap och kompetens att utföra sitt uppdrag. Ledningen skall 
underlätta och uppmuntra varje medarbetare till  
kompetensutveckling Aktivt arbetsmiljöarbete i respektive verksamhet  
 

• Hållbar arbetsmiljö - Förbättra arbetsmiljön, fysiskt, digitalt, organisatoriskt & psykosocialt  

 

Värna miljön 
 
I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar. 
 

• Minska klimatpåverkan  

 

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

Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar. 

• Stärka, förbättra och utveckla samarbetet mellan enheter inom socialförvaltningen samt övriga verksamheter 
inom kommunen 

 

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

• Välfärdsteknik inom socialtjänsten som underlättar för brukare. (kopplat till Digitaliseringsplanen) 
 

• Utveckla teknikstöd för medarbetare  
 

• Utbilda i användandet av teknik 

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

• Sprida goda exempel från våra verksamheter i media 
 

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

• Ökad delaktighet för brukare/klienter  
 

• Aktualisera värdegrunden (värdegrundsarbete)  
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Revision och valnämnd 
 
Budget 2023, plan 2024-2025 

 
 

 

Budget Budget Plan Plan

2022 2023 2024 2025

REVISION 787 802 818 834

S:a 787 802 818 834

VALNÄMND 100 0 50 0

S:a 100 0 50 0
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Äskanden till års- och flerårsbudget 2023-

2025 (tkr)

Beslutat vid resp. 

nämnd i september

Presenterat vid 

ekonomiutskottet i 

november

Kommunstyrelsens 

förslag till 

kommunfullmäktige

Systemstöd PA 250 250

Information och kommunikation 1 500 1 500

Gästrike Räddningstjänst 500 500 500

Konsekvenser av världsläget, inflation och index 7 700 8 300

Höjda personalomkostnader 1 800 2 355 1 736

Ökade kapitalkostnader 450 450 450

Löneökning 1% (utöver 2% i ramhöjning) 348

Världsläget 3 066

Summa 12 200 13 355 6 100

Utbildnings- och kulturnämnden

Grundskola 2 500 2 500

Kulturskola 500 500

Förvaltningen 550 550

Höjda personalomkostnader 3 000 4 259 3 082

Gymnasieskola 400 400

Löneökning 1% (utöver 2% i ramhöjning) 675

Världsläget 1 000

Summa 6 950 8 209 4 757

Socialnämnden

PO-påslag 2 900 5 485 2 893

Löneökningar 1 128

Kostnader för drivmedel 300 300

Leasingavgifter 375 375

Matkostnader 200 200

Vaktmästeri 100 100

IT-kostnader 50

Höjd internhyra 380

Utökning personal servicebostad (nya ärenden) 980

Tillkommande LSS-beslut 2 725

Ombyggnad Hemsjukvården 180

Lönesatsning LSS 208 200

Arbetsskor 180

Fontänhus 150

Satsning höjning OB 10% 745

Löneökning 1% (utöver 2% i ramhöjning) 774

Världsläget 1 000

Summa 5 003 12 058 4 867

Totalt 24 153 33 622 15 724

Kommunstyrelsen
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    SOCIALNÄMNDEN TAXOR 2023

OMVÅRDNADSTAXA Gäller från 2023-01-01

Nivå
Antal timmar 

per månad

1  - 3 547

2 4 - 9 1 138

3 10 - 2 359

AVLÖSARSERVICE Gäller från  2023-01-01

Avgift för avlösarservice debiteras enligt omvårdnadstaxan utifrån antal timmar per månad.

TRYGGHETSTELEFON Gäller från 2023-01-01

Avgift för trygghetstelefon 275   kronor/månad

Avgift för GPS larm 275   kronor/månad Ingår ej i omvårdnadstaxan i nivå 3

Avgiften för trygghetstelefon i särskilt/eget boende ingår i omvårdnadstaxan i nivå 3.

MATAVGIFT Gäller från 2023-01-01

Matdistribution Hemtjänst 70   kronor/portion

Lunch Trygghetsboende 70   kronor/portion

Lunch Daglig verksamhet 55   kronor/portion

KORTTIDSVISTELSE VUXNA SOL / LSS Gäller från 2023-01-01

Mat 120   kronor/dag höjer med 5 kr

Vårdavgift (endast SoL) 115   kronor/dag

Taxan är uppdelad i tre nivåer beroende på omsorgsbehovet för den som har hemtjänst.                                     

Den som bor i särskilt boende debiteras enligt nivå 3.

kronor/månad

kronor/månad

kronor/månad
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HEMSJUKVÅRD Gäller från 2023-01-01

375 kronor för varje påbörjad månad

 - ingen avgift 

DAGVÅRD - DEMENTA Gäller från 2021-01-01

Mat 80   kronor/dag

Dagavgift 0   kronor/dag

TRANSPORT AVLIDEN

Avser boende på Bysjöstrand 1 000 kronor minst? Gäller från 2023-01-01

samt inskrivna i Hemsjukvården.

SÄRSKILT BOENDE BYSJÖSTRAND
Gäller från 2023-01-01

Hyra

Lägenhet kvm 2023

26 4 621

29 4 952

32 5 282

41 6 271

48 7 040

58,5 8 193

Mat 3 500 kronor/månad Gäller från 2017-01-01

Omvårdnad 2 359 kronor/månad* Gäller från 2023-01-01

* maxtaxa enligt nivå 3 i omvårdnadstaxan.

 I avgiften ingår kommunal hälso- och sjukvård  (ej läkarvård).

Madrass valfritt 50 kronor/månad

PARBOENDE

Hyra

Mat 3 500 kronor/månad Gäller från 2020-01-01

Serviceavgift valfritt 300 kronor/månad Gäller från 2018-01-01

Madrass valfritt 50 kronor/månad Gäller från 2018-01-01

Vid egen lägenhet betalar den medboende gällande hyror för Bysjöstrand.                     

Vid delad lägenhet betalar den medboende del av partnerns hyra.

enligt SOL och LSS

Hälso- och sjukvård som ges i hemmet.

Boende i ordinärt boende

Boende i särskilt boende
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GRUPPBOSTAD LSS Gäller från 2023-01-01

Hyra lägenhet Gärdesvägen

Kvm 2023

34,5 5 395

38,0 5 709

SERVICEBOSTAD

Hyra lägenhet i anslutning till Servicebostad

Kvm 2023

46,3 5 512

Gäller från 2023-01-01

Hyra 3 900   kronor/månad

Mat 3 600   kronor/månad

KORTTIDSVISTELSE FÖR BARN LSS Gäller från 2021-01-01

Mat Per tillfälle 80   kronor

FAMILJERÅDGIVNING Gäller från 1995-01-01

Avgift familjerådgivning 100   kronor/besök

Köp av plats i annan kommun eller hos privat vårdgivare 
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AVGIFTER ALKOHOLLAGEN Gäller från 2023-01-01

PKV 2023

5%

              - 250 000

4 818

Serveringstid till klockan 24:00 1 607

Serveringstid till klockan 01:00 3 212

Serveringstid till klockan 02:00 4 818

Rörlig avgift baseras på årsomsättning i kr Avgift i kronor

3 212

500 001 - 1 000 000 6 424

1 000 001 - 2 000 000 9 637

Tillsynsavgift Stadigvarande serveringstillstånd

Grundavgift baseras på serveringstid Avgift i kronor

250 001 - 500 000

2 000 001 - 3 000 000 11 242

3 000 001 - 4 000 000 12 983

4 000 001 - 5 000 000 14 723

5 000 001 - 6 000 000 16 463

6 000 001 - 7 000 000 18 203

7 000 001 - 8 000 000 19 942

8 000 001 - 9 000 000 21 683

9 000 001 - 10 000 000 23 421

består av en grundavgift och en rörlig avgift och debiteras årligen

Räknas upp genom PKV = prisindex för kommunal verksamhet. Beslutas av 

Socialnämnden i Gävle. 
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Stadigvarande slutet sällskap

Folkölsförsäljning

Serveringstillstånd

Grundavgift Avgift i kronor

För näringsidkare och vid cateringverksamhet 2 009

Föreningar och klubbverksamhet 1 272

Fast tillsynsavgift Avgift i kronor

För helt kalenderår per försäljningsställe 1 339

Nytt försäljningsställe som startar efter den 1 juli 803

Säsongsöppet försäljningsställe, som bedriver 

verksamhet högst fem månader per år
803

Avgift Avgift i kronor

Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd inkl 

kunskapsprov till allmänheten och slutet sällskap
9 369

Stadigvarande cateringtillstånd inkl kunskapsprov 9 369

Stadigvarande utvidgat tillstånd/utökad serveringstid 4 684

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten vid enstaka 

tidsperiod om högst två månader inkl kunskapsprov 

och tillsynsavgift

8 030

Stadigvarande tillstånd för gemensamt 

serveringsutrymme
4 684

Bolagsändring 5 354

Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe 

inkl kunskapsprov
6 692

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten som gäller 

högst sju dagar inkl kunskapsprov och tillsynsavgift
5 354

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten som har 

längre giltighetstid än sju dagar inklusive 

kunskapsprov och tillsynsavgift

6 692

Tillfälligt utvidgat tillstånd/utökad serveringstid 2 009
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Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap av 

näringsidkare i tillfällig lokal
1 607

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 

föreningsfester, personalfester mm i egen regi
1 071

Kunskapsprov ink. två omskrivningar i samband med 

ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet 

sällskap

1 607

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang 

inkl kunskapsprov
4 015
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KOMMUNSTYRELSEN

Kr / sida Gäller från 2010-01-01

Svart/vitkopia 2

Färgkopia 5

Fax 3

Gäller från 2021-01-01

Den som så önskar kan kostnadsfritt ta del av allmän handling i kommunens lokaler

Den som vill ha papperskopia på allmän handling betalar en avgift enligt tabell samt eventuellt porto. 

Svart/vit A4 Färg A4

Gratis 7 kr / sida

50 kr 7 kr / sida

2 kr / sida 7 kr / sida

Gäller från 2003-01-01

Kommunexploaterad bostadstomt för friliggande småhus 75 kr/kvm

Gäller från 2017-01-01

Felparkeringsavgifter 500 kr/dygn

Kr / max 4 h Gäller från 2005-01-01

250

400

200

400

Fullmäktige partier erlägger avgift KF 2003-03-10 §5

Vid uthyrning över längre tid kan särskilda avtal upprättas

Stora Vänortsrummet

Musikrumnmet

Gläntan

Taxor för kopiering och fax

Tomtpriser

Felparkeringsavgifter

Lokalhyror

Lilla Vänortsrummet

Avgift för utlämnande av kopia på allmän handling

Sida 1-9

Sida 10

Sida 11 -
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Gäller från 2013-01-01

Plats Kr / år Kr / mån Kr / dag

1 - 5 - 1 200 185

6 4 000 1 500 200

7 9 000 - -

Kr / år Kr / mån

1 500 300

10 000

För färdtjänsttaxa hänvisas till http://www.x-trafik.se/fardtjanst-riksfardtjanst

Taxan regleras årligen via index i ”Avtal för samhällsbetald anropsstyrd trafik med taxi och specialfordon i Gävleborgs 

län”.

VA-Taxa

För VA-taxa hänvisas till http://www.gastrikevatten.se/taxa-regler-och-ansvar

Taxa för Brandskyddskontroll samt Sotningstaxa

För taxa hänvisas till http://www.gastrikeraddningstjanst.se/

Kiosk/vagn med bygglov 28 kvm

Elavgifter

10 A 230 V

16 A 400 V

För dagsplatser är elanslutning till 230V inkluderat i priset.

För ideella föreningar, skolklasser och liknande tas ingen avgift ut, gäller plats 1-5.

Under valår inom perioden 1 aug – 30 sept tas ingen avgift ut för valstugor, gäller plats 1-5.

Under Ockelbo Sommar- & Vintermarknad hyrs torgplatser inte ut, gäller platserna 1-6. 

Torgplats 7 är undantagen från detta beslut eftersom platsen kräver bygglov.

Färdtjänsttaxa i Gävleborgs län

Torghandelstaxa

Upplåtelsens ändamål

Marknadsstånd 9-16 kvm

Marknadsstånd 25 kvm
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 UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN Taxor 2023

FOLKBIBLIOTEKET Gäller från 

Ersättningar för förlust av medier

Fullvärdespris eller antikvariatspris när det är möjligt

I annat fall ersättning med schablonpris enligt följande:

Vuxenbok/ljudbok 300

Barnbok/ljudbok 200

Film 500

Musik-CD 200

Tidskrift 50

CD-rom/TV-spel 700

Språkkurs 500

Barn-cd och DAISY-skiva 150

Lånekort – tas ut från 18 år 20

Om värdet av det försvunna överstiger schablonpriset debiteras det högre priset.

Förseningsavgifter för personer över 18 år

Förseningsavgift bok per dag 1

Förseningsavgift Tv-spel per dag 10

Maxbelopp per försenad bok, cd etc 100

Maxbelopp per återlämningstillfälle 200

Skuldspärr när förseningsavgiften uppgår till 100 kronor

Övriga avgifter – inkl moms

Kopior, per styck 2

Kopior ur kommunala protokoll, tjänsteskrivelse m m Gratis

1-5 kopior ur uppslagsböcker Gratis

Kopior från andra bibliotek Faktisk kostnad

Telefax per sida, inom Sverige 3

Telefax per sida, utomlands 5

Inplastning A4, per styck 5

Inplastning A3, per styck 10

KONTROLLANTARVODE Gäller från 

Enligt lotterilagen ska arvode till lotterikontrollanter utgå, arvodet betalas av den som anordnar lotterierna.

Fastställt arvode är 2 % av lotteriets omsättning dock minst 200 kronor, men får ej överstiga 2 000 kronor.

2017-01-01

1991-10-01
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KULTURSKOLAN Gäller från 

Terminsavgift

Gruppaktivitet kör / ensemble 300

Aktiviteterna bild, slöjd, drama och musik (huvudinstrument) 500

Biinstrument per termin 250

Hyra av instrument per termin 250

Vuxna elever tas emot i mån av plats, 10 lektionstillfällen 1 200

INOMHUSANLÄGGNINGAR Gäller från 

Ersättningar för förlust av medier

Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun.

Kategori 2 gäller alla övriga.

Verksamheten är inte belagd med moms.

CENTRUMHUSETS FRITIDSAVDELNING

Kuxahallen Kategori 1 Kategori 2

Vuxna, per timme 250 300

Barn- och ungdomsverksamhet upp till 20 år, per timme 150 150

Tennis per timme 150 150

Ockelbo Idrottsförening betalar för BilmaCup 7 000 kronor. (UKN beslut 2003-08-21)

A-lokalen Kategori 1 Kategori 2

Pro – Handikapporganisationer m.fl. inkl. cafeteria 200

Frivilliga organisationer Gratis

Övriga bidragsberättigade föreningar 100 150

Uthyrning över längre tid i inomhusanläggningarna kan särskilda avtal upprättas.

Cafeterian Kuxahallen 

Kommersiella tillställningar, fest, per dygn 1 000

ÅBYGGEBY LANDSBYGDSCENTER

Kategori 1 Kategori 2

Idrottshall, per timme 250 300

Barn- och ungdomsverksamhet, per timme 150

Tennis per timme 150 150

Matsal, per timme 100 150

Konferenslokal, per timme 100 150

Privata fester i idrottshall och matsal, per dygn 1 000 1 500

Kommersiella tillställningar i idrottshall och matsal, per timme * 150

     * lägst 2 000 kronor per uthyrningstillfälle.

Familjerabatt ges på terminsavgiften så att det blir gratis från och med tredje syskonet på samma folkbokföringsadress.

2013-01-01

2017-01-01
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OCKELBO SIM & FRISKVÅRDSCENTER Gäller från 

Simhallen

Enkelbesök vuxna 70

Enkelbesök barn 4 - 16 år 30

Enkelbesök familj fyra personer, varav max två vuxna 150

Rabattkort 10 besök, vuxna 600

Rabattkort 10 besök, barn 4 - 16 år 250

Årskort vuxna 1 100

Årskort barn 4 - 16 år 600

Årskort pensionär 700

Rabattkort 10 besök pensionär 400

Enkelbesök pensionär 50

Hyra simhallen vardagar, per timme 600

Hyra simhallen på helg, per timme inkl. personal 1 000

Simundervisning, 6 gånger 600

Aqua bike – enkelbesök 80

Aqua bike – 10 besök 700

Infrabastu 30 min (190kr med bad) 130

Infrabastu 60 min (250kr med bad) 200

Infrabastu 10 ggr kort 1 150

Friskvårds- och rehab anläggning

LOKALER Gäller från 

Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun.

Kategori 2 gäller alla övriga.

Verksamheten är inte belagd med moms.

Lokaler i skolor Kategori 1 Kategori 2

Gymnastiksal, per timme 100 130

Slöjdsalen Perslunda, per timme 100 130

Hemkunskapen Perslunda, per timme 100 130

Hörsalen Perslunda, per timme 150 200

Matsal, per timme 150 200

Klassrum kan hyras ut om omständigheterna så kräver. (KF beslut 2003-06-23, § 60)

Läger

Övernattning per deltagare/dygn 60

2017-01-01

Ansvaret samt hyresintäkter för uthyrning av lokaler i samtliga skolor, Lingbogården och Kulturstationen överförs till 

utbildnings- och kulturnämnden fr o m 2005-05-01, KS §44/05.

Ingen uthyrning av köken. Med ev undantag för lägerverksamhet. Särskilda avtal kan upprättas.

2021-01-01

Ockelbo kommun har fr o m 2008-01-01 tecknat avtal om andrahandsuthyrning av gymlokal med Actic i syfte att de 

där ska bedriva friskvård, gym och annan träningsverksamhet.
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  I övrigt normal timtaxa för gymnastiksalar - dock lögst 500 kr / uthyrningstillfälle

Vid uthyrning över längre tid kan särskilda avtal upprättas.

Fotbollsplan

Grusplan Gäverängeskolan, per timme 150

KULTURSTATION Gäller från 

Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun.

Kategori 2 gäller alla övriga.

Verksamheten är inte belagd med moms.

Kategori 1 Kategori 2

"Garage", per tillfälle 450 560

Café, per tillfälle 150 190

Dramarummet, per tillfälle 150 190

FRITIDSKLUBB Åk 4-6 Gäller från 

( KF beslut 2016-05-09, § 37, Taxa för fritidsklubb och måltider)

Fritidsklubb, per termin 800

Mallanmål, självkostnadspris 10

Lunch, självkostnadspris 40

BARNOMSORGSTAXA Gäller från 

Avgift i förskoleverksamhet

Barn 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 572 kronor/månad 

Barn 2: 2% av inkomsten – dock högst 1 048 kronor/månad

Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 524 kronor/månad

Avgift i skolbarnomsorg

Barn 1: 2% av inkomsten – dock högst 1 048 kronor/månad

Barn 2: 1% av inkomsten – dock högst 524 kronor/månad

Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 524 kronor/månad

Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift.

2014-06-01

2017-01-01

2022-01-01

Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Plats beviljas när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Vistelsetiden för barnen styrs av föräldrarnas 

arbetstid/studier/restid.

Barn 1-5 år till arbetslös förälder och till förälder som är hemma med yngre syskon har rätt till 15 timmar/vecka. 

Förskolan fastställer vistelsetiden.

Avgift tas ut för förskole- och skolbarnomsorgsplatsen oavsett hur många timmar som nyttjas. Avgift uttages 

månadsvis tolv månader per år.

Fr.o.m höstterimen det år barnet fyller 3 år (från 2010) erbjuds ”allmän förskola” 15 timmar/vecka avgiftsfritt. Tiden 

för allmän förskola är tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00-14.00. För nyttjande tid utöver allmän förskoletid betalas 

hel månadsavgift efter skolbarnomsorgstaxan.
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ÄGARDIREKTIV FÖR OCKELBOGÅRDAR AB, ÅR 2023 

Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
För verksamheten i Ockelbogårdar AB, nedan kallat bolaget, gäller följande ägardirek-
tiv antagna av kommunfullmäktige i Ockelbo kommun. 
 

1 Bolagets verksamhet  
 
Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. 
 
2 Bolagets syfte 
 
Ockelbogårdar AB ska: 
 

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

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

• Tillsammans med hyresgästerna medverka till en socialt och miljömässigt håll-
bar utveckling. 

• Ha en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning.  

• Medverka till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen. 

• Inom sitt verksamhetsområde, medverka i kommunens planering och utred-
ningsverksamhet. 

• Ta de initiativ som krävs för att nå uppställda mål.  

• Hos kommunen väcka de frågor som kan vara aktuella.   

3 Avkastningskrav 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer med ett marknadsmässigt avkast-
ningskrav på 6 % i direktavkastning på fastigheternas bokförda värde för år 2023.   
Borgensavgift för de av Ockelbo kommun borgade lånen ska utgå med 0,3 % årligen 
av lånesumman. 
 
Vid nybyggnation och större ombyggnationer för ett ökat bostadsbestånd skall avkast-
ningskravet vara kommunens gällande internränta plus 1%. 

  

4 Kommunfullmäktiges ställningstagande   
 
Kommunfullmäktige ska beredas tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksam-
heten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. I ärenden där bo-
laget kan lida skada genom att avvakta kommunfullmäktiges beslut äger bolagets sty-
relse, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande och berörd tjänsteman, fatta 
beslut utan att höra kommunfullmäktige. I sådant fall skall beslutet i efterhand rapporte-
ras till kommunfullmäktige. 
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Kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas vad avser: 
 

• Bildande eller förvärv av dotterföretag 

• Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 

• Förvärv och försäljning av bebyggda fastigheter och stora investeringar som 
båda är av sådan omfattning att de negativt påverkar företagets långsiktiga soli-
ditet.  

• Övriga frågor av principiell betydelse eller av vikt 
  
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga av sådant slag att den bör un-
derställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsen. 
  
 
5 Kommunens insyn och ägarens styrsignaler   
  
Bolaget äger skyldighet att följa de direktiv som beslutats av kommunfullmäktige.      
Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska 
ges den information och de handlingar som den begär. Kommunstyrelsen äger efter 
samråd med bolagets styrelse att, inom ramen för av kommunen utformade mål och 
riktlinjer, utfärda ytterligare styrsignaler till bolaget, för soliditet, riskexponering och    
likviditetshantering. 
 
 
6 Information 
 
Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Bolaget ska till     
kommunen snarast översända protokoll från bolagsstämma och styrelsesammanträde. 
Ockelbogårdar AB ska årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse 
tillställts kommunen hålla information för kommunfullmäktige. Representanter för      
bolagets styrelse, VD, Lekmannarevisorer ska närvara och kunna besvara frågor om 
bolagets verksamhet. 
 
Ägarsamråd ska hållas minst två gånger per år mellan bolagets, VD, styrelseordfö-
rande, kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och ekonomichef.                    
Kommunstyrelsens ordförande är sammankallande. 
 
 
7 Budget och investeringsplaner 
 
Bolaget ska på tider och för perioder, som Ockelbo kommun anger, redovisa översikt-
liga verksamhets- och investeringsplaner med resultat- och balansbudget för bolaget.  
 
 
8 Bolagets medverkan i kommunal planering 
 
Bolaget ska utan att begära ersättning medverka i kommunal planering samt vid bered-
ning av motions-, interpellationssvar, enkla frågor med mera bistå kommunen. 
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9 Koncernredovisning 
 
Bolaget ska medverka i den koncernredovisning som Ockelbo kommun är skyldig att 
upprätta samt avlämna årsredovisning och delårsrapporter till på tider som kommunen 
anger. 
 
 
10 Revision 
 
De av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorerna i Ockelbo kommun ska för 
kommunfullmäktiges räkning ges möjlighet att genomföra förvaltningsrevision i bolaget. 
Förvaltningsrevisionen ska ha till syfte att granska och utvärdera bolagets verksamhet 
utifrån ägardirektivet. 
 
 
11 Verksamhetens utfall  
 
Bolagets årliga verksamhetsberättelse ska innefatta styrelsens och verkställande       
direktörens redogörelse för verksamhetsutfallet i förhållande till ägardirektivet. 
 
 
12 Övrigt 
 
Bolaget får inte utan kommunstyrelsens medgivande ta ut och belåna eller återbelåna 
pantbrev som återlämnats från tidigare panthavare i samband med byte till kommunalt 
lån eller borgen. 
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PERSONALSTRATEGISKA DOKUMENTET 2023 

Personalstrategiskt mål 

Kommunens personalstrategiska inriktning har utarbetats och fastställts av fullmäktige. 
Den personalstrategiska inriktningen innefattar kommunens personalstrategiska mål, fo-
kusområden och mätbara mål.  

Målet är att ”Kommunen är en attraktiv arbetsgivare”. För att uppnå detta mål har fyra olika 
fokusområden lyfts fram som kontinuerligt ska behandlas och diskuteras i personalutskottet 
för vidare förankring i kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Handlingsplan 

Handlingsplan utifrån de fyra fokusområden och mätbara mål för kommande år ska före-
slås av personalutskottet och fastställas av kommunstyrelsen varje år i samband med 
budgetprocessen. 

Personalstrategiskt mål och fokusområden 

Ockelbo kommun är en attraktiv arbetsgivare 

Detta kännetecknas av följande fokusområden 

• En god, sund och grön arbetsmiljö 

• Ett gott samverkansklimat 

• Ett arbete att växa i 

• Jämställdhet och mångfald 

De fyra personalstrategiska fokusområden ska behandlas kontinuerligt av personalutskot-
tet. 

Arbetsmiljö 

Ockelbo kommun har en god och sund arbetsmiljö där tydliga policys och riktlinjer finns 
utarbetade och kända i organisationen.  

Kommunen har friska arbetsplatser med låga sjuktal och kommunen har tydliga riktlinjer 
för rehabilitering. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att undersöka, genomföra 
och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs 
och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

Arbetsmiljöutbildningar ska genomföras utifrån det behov som finns i verksamheten. 
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Samverkansklimat  

Ett samverkansavtal mellan arbetstagarparterna finns sedan många år. De flesta beslut 
fattas på arbetsplatsträffar. Medarbetarna känner sig delaktiga i kommunens åtagande 
och utveckling 

Ockelbo kommun samverkar med andra kommuner där det finns behov  

Arbete att växa i  

Framgångsfaktorer för kommunen som attraktiv arbetsgivare  

• Kontinuerlig kompetensutveckling 

• Som medarbetare är man synlig, vilket präglas av delaktighet och möjlighet till på-
verkan 

• Lätt att rekrytera 

• Verka för konkurrenskraftiga löner 

Jämställdhet och mångfald 

Ockelbo kommun ska arbeta aktivt för att få en personalsammansättning på samtliga be-
fattningsnivåer som speglar mångfalden i samhället/kommunen. Alla ska behandlas likvär-
digt oberoende av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, sexuell läggning 
eller funktionshinder.  

Uppföljning 

Det personalstrategiska dokumentet ska delges nämnderna för att diskuteras i organisat-
ionen och med en förankringsprocess i alla verksamheter. Det personalpolitiska målet 
med fokusområden ska följas upp i samband med delårsbokslut och bokslut. 
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PERSONALSTRATEGISKA DOKUMENTET 
 – HANDLINGSPLAN OCH MÄTBARA MÅL 2023 

Inledning 

Det personalstrategiska dokumentet med tillhörande handlingsplan ska inordnas i mål och 
budgetprocessen. Det personalstrategiska dokumentet är ett övergripande dokument.  

Personalstrategiska mätbara mål och handlingsplan ska utarbetas årligen och ska ingå i 
den fortsatta målprocessen.  

Mätbara mål för år 2023 

− Sjukfrånvaron ska inte öka. 

− Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka procentuellt 

− Antal heltidstjänster ska öka procentuellt  

− Medarbetarnas trivsel ska öka 

− Jämn könsfördelning i alla kommunens verksamheter ska eftersträvas 

Områden som ska inordnas i handlingsplanen 

Utifrån framtagen värdegrund ska arbetet utvecklas vidare för att implementeras i organi-
sationen. En viktig del att utveckla vidare är ledarskapet. 

 

Personalstrategiska fokusområden 

Arbetsmiljö 

Personalpolitiskt program  

Kommunens arbetsmiljöpolicy ingår i det framtagna personalpolitiskt program. Detta pro-
gram innefattar: arbetsmiljöpolicy, medarbetarpolicy och ledarskapspolicy. 

Behovsrelaterade arbetsmiljöutbildningar kommer att genomföras under året.  

Ett gott samverkansklimat 

Samverkansavtalet, Avtal om samverkan och arbetsmiljö, tydliggör kopplingen mellan 
samverkan och arbetsmiljö. Strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har för-
tydligats, bland annat vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplats-
nivå och partsnivå. Det fastslås att samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och in-
formationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen. 

Två gemensamma chefsdagar genomförs varje år. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aktiviteter utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet att uppmärksamma och arbeta före-
byggande mot kränkande särbehandling samt vidta aktiva åtgärder för likabehandling 
kommer att genomföras. 

Som stöd till det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer ett IT-stöd att köpas in under 
2023. 

Ett arbete att växa i 

Genomförande av medarbetarenkät är ett prioriterat område. Medarbetarenkät genomför-
des i början av 2022 och resultatet har presenterats under hösten 2022.  

De förbättringsområden som framkommer ska diskuteras och handlingsplaner har upprät-
tats och kommer att presenterats vidare. Nästa medarbetarenkät kommer att genomföras 
under 2023.  

Utifrån framtagen värdegrund ska arbetet utvecklas vidare för att implementeras i organi-
sationen.  

Att utveckla ledarskapet är en viktig del att kontinuerligt arbeta vidare med. 

Jämställdhet och mångfald 

Lönekartläggning, löneanalys och omvärldsbevakning är områden som ska bevakas och 
upprättas årligen. 

Projekt Heltid som norm  

Ockelbo kommun deltar SKR:s gemensamma projekt Heltidsresan. Projektet präglar det 
framtida arbetet. Information från projektet ska ske vid varje personalutskott. 

Uppföljning 

Det personalstrategiska dokumentet med fokusområden, handlingsplan och mätbara mål 
ska delges nämnderna för att diskuteras i organisationen och med en förankringsprocess i 
alla verksamheter. Uppföljning ska ske i samband med delårsbokslut och bokslut. 
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§ 113 Dnr 2022/00606  

Kommunstyrelsens förslag till års- och flerårsbudget 
2023-2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2023-2025 behandlas och 

diskuteras vid ekonomiutskottets sammanträde i november. 

 

                       

Joel Strömner (SD), Jonny Lindblom (SD), Linus Gunnarsson (M) och  

Dan Brodin (KD) deltar inte i beslut i ärendet. 

 

Ärendebeskrivning 

Konsekvenser utifrån fastställda ramar 

Förutsättningar 

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

Kommunstyrelsen 86 542 87 773 89 529 

 
Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion 

  

Sammanfattning Budget 

2023 Tillkommande behov (belopp i tkr) 

Systemstöd PA 250 

Information & Kommunikation mm 1 500 

Gästrike Räddningstjänst 500 

Konsekvenser av världsläget, inflation och 

index 
7 700 

Höjda personalomkostnader 1 800 

Ökade kapitalkostnader  450 

Summa 12 200 
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Inlägg 

Marit Rempling (C), Joel Strömner (SD), Dan Brodin (KD),  

Linus Gunnarsson (M), Jonny Lindblom (SD) 
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 Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens förslag till års- och flerårsbudget 
2023-2025 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2023-2025 behandlas och 

diskuteras vid ekonomiutskottets sammanträde i oktober. 

                       

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 89 529 

 
Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion 

  

Sammanfattning Budget 

2023 Tillkommande behov (belopp i tkr) 

Systemstöd PA 250 

Information & Kommunikation mm 1 500 

Gästrike Räddningstjänst 500 

Konsekvenser av världsläget, inflation och 

index 
7 700 

Höjda personalomkostnader 1 800 

Ökade kapitalkostnader  450 

Summa 12 200 
 

 

 

                         

Ärendet 

Inför de preliminära ramarna i juni presenterades ett budgetförslag på ram 

med tillkommande områden och förändringar om 3 000 tkr. Vid genomgång 

av det aktuella läget så har poster tillkommit och budgetläget kraftigt 

försämrats av externa faktorer.  

Systemstöd PA området 

Inom PA området pågår en upphandling av ett digitalt systemstöd för 

processer såsom rehabilitering, arbetsmiljöarbetet och för dokumentation av 
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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 det gäller att uppgradera i samma 

miljö eller upphandla en ny plattform innebär det förutom det tekniska 

arbetet att allt innehåll måste manuellt läggas på nytt. Detta är ett 

tidskrävande arbete såväl i planeringsstadiet som i själva utförandet. 

 

I september 2020 infördes 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.  

 

Räddningstjänsten 

Diskussioner förs kring ökat driftsbidrag pga de ökade kostnaderna för 

räddningstjänsten. Den aviserade förflyttningen av TIB- funktionen 

(Tjänsteman i beredskap) förhandlas med nuvarande utförare 

Gästrikeräddningstjänst. En övergång till kommunen kan komma att 

innebära utökade kostnader. 
 

Konsekvenser av världsläget, inflation och index 

Det läge som uppkommit i vår del av värden med krig i närområdet, kraftig 

inflation och rusande energipriser har börjat få stort genomslag på 

kommunens ekonomi. För kommande år är läget mycket allvarligt och att 
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täcka dessa kostnadsökningar inom den befintliga ramen är mycket 

utmanande och skulle få omfattande konsekvenser för förmågan att utföra 

kommunstyrelsens uppdrag.  

 

Höjda personalomkostnader 

En kraftig höjning av PO-pålägget kommer att driva upp 

personalkostnaderna kommande år. Höjningen beror främst på ökade 

premier i det nya pensionsavtalet. 

 

Ökade kapitalkostnader 

För tidigare perioder finns beslut om investeringar utöver ram - investeringar 

som ännu ej aktiverats. Merparten förväntas aktiveras under 2023-2024 

vilket kommer innebära ökade kapitalkostnader på 2–2,5 mkr totalt. Delar av 

detta hämtas hem via internhyra samt sänkta driftskostnader.  Andra 

kapitalkostnader stannar hos kommunstyrelsen, främst inom teknikområdets 

budget. Kostnaderna har justerats sedan i våras pga. av takten saktats in och 

aktiveringen av kapitalkostnader skjutits framåt. För 2023 beräknas nu 

ökningen hamna på 450 tkr. 

 

  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  

 

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.  

 

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. 
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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  
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§ 35 Dnr 2022/00349  

Drift och investeringsbudget 2023 samt års- och 
flerårsbudget 2023-2025 

Socialnämndens beslut 

Förslag till drifts- och investeringsbudget för år 2023 samt år och 

flerårsbudget 2023 – 2025, med nedanstående förutsättningar godkänns. 

 

1. I syfte att skapa förutsättningar för att fortsatt bedriva verksamhet i 

nuvarande omfattning, uppnå nämndens uppsatta mål samt bibehålla 

nuvarande kvalitet krävs ett extra påslag som motsvarar MINST 

skillnaden mellan ”uppräkning” av ram 2023, 3 389 tkr, och 

tillkommande kostnader enligt ovan, 5 003 tkr dvs ett absolut 

minimitillskott på 1 614 tkr. 

I det exemplet finns inget ekonomiskt utrymme för tex 

hyreshöjningar. 

2. I syfte att skapa förutsättningar för att fortsatt bedriva verksamhet i 

nuvarande omfattning, uppnå nämndens uppsatta mål samt för att öka 

kvaliteten, på kort och lång sikt inom förvaltningens samtliga delar, 

ser socialnämnden följande behov 4 585 tkr. (äskades i våras – se 

nedan) 

3. Beslut om mål flyttas till Socialnämndens sammanträde i november.        

Orsaken är främst det osäkra budgetläget inför 2023. 

4.  Förslag att samarbetet med AME skall fortsätta 2023.  

           1 mnkr/år (personer som har försörjningsstöd men ej är berättigade till  

           extratjänst)  

5.  Förslag till höjning av avgifter/taxor.     

6.  Förslag att Socialnämnden äskar en investeringsbudget på 300 tkr för           

2023. 

7. Det pågår en analys kring hur ett eventuellt höjt OB (helg OB) skulle     

komma att påverka förvaltningens ekonomi. OM beslut av höjning tas –  

behöver motsvarande summa påföras ram. 

8. En utredning angående införande om arbetsskor inom förvaltningens 

vård och omsorgsdelar. Kostnad 180 – 200 tkr/årligen. 

För att det skall vara möjligt behöver motsvarande summa påföras ram. 
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Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-22 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden ska fatta beslut om att godkänna förslaget till drifts- och 

investeringsbudget för år 2023 samt år och flerårsbudget för 2023 – 2025. 

Inför de preliminära ramarna i våras presenterades ett budgetförslag med 

tillkommande områden/förändringar om 4 585 tkr. Efter analys av det 

aktuella läget har poster tillkommit varpå budgetläget kraftigt försämrats. 

Övergripande beror detta på det läge som uppkommit i världen med krig i 

vårt närområde, kraftig inflation och ökande energipriser. Man ser också en 

kraftig höjning av PO – pålägget vilket driver upp personalkostnaderna. 

Höjningarna beror främst på ökade premier i det nya pensionsavtalet.  

Att täcka dessa kostnadsökningar inom befintlig ram skulle få omfattande 

konsekvenser för socialförvaltningens förmåga att uträtta sitt uppdrag. 

Följande tillkommande kostnader uppskattas; 

- Ökade PO-påslag samt löneökningar  4 028 tkr 

- Ökade kostnader för drivmedel    300 tkr  

- Ökade kostnader för leasing     375 tkr 

- Ökade matkostnader      200 tkr 

- Ökade kostnader vaktmästeri     100 tkr 

 

                                                                      Totalt 5 003 tkr 

Ökade el kostnader ligger ej medräknade. (tas övergripande) 

Ökade kostnader för hyresökning i och med ombyggnation av 

Sofies/hemsjukvården, övriga hyreshöjningar samt förmodade ökade IT 

kostnader är ännu ej fastställda. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2022-09-15. 

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD) 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(5) 

Datum 
2022-09-15 

Referens 
 

  

 
 Till 

Socialnämnden 

 

Drifts- och investeringsbudget 2023 samt års- och flerårsbudget 
2023 - 2025. 

 

Ärendet 
 
Nämnden ska fatta beslut om att godkänna förslaget till drifts- och 
investeringsbudget för år 2023 samt år och flerårsbudget för 2023 – 
2025. 
 
 
Förutsättning 
 
Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2023 – 2025.   
 

Fastställd budgetram    2022         2023         2024        2025 

Socialnämnden            155 067     158 456    161 625   164 858   
 
Ett förslag till budget 2023 har tagits fram på den tilldelade planen.               
 

Sammanfattning av ärendet 
 
Inför de preliminära ramarna i våras presenterades ett budgetförslag 
med tillkommande områden/förändringar om 4 585 tkr. Efter analys 
av det aktuella läget har poster tillkommit varpå budgetläget kraftigt 
försämrats. Övergripande beror detta på det läge som uppkommit i 
världen med krig i vårt närområde, kraftig inflation och ökande 
energipriser. Vi ser också en kraftig höjning av PO – pålägget vilket 
driver upp personalkostnaderna. Höjningarna beror främst på ökade 
premier i det nya pensionsavtalet.  
 
Att täcka dessa kostnadsökningar inom befintlig ram skulle få 
omfattande konsekvenser för socialförvaltningens förmåga att uträtta 
sitt uppdrag. 
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Ockelbo kommun 
Datum 

2022-09-14 
 

 
Sida 

2(5) 
 

 

 

Följande tillkommande kostnader uppskattas; 

- Ökade PO-påslag samt löneökningar  4 028 tkr 

- Ökade kostnader för drivmedel    300 tkr  

- Ökade kostnader för leasing     375 tkr 

- Ökade matkostnader      200 tkr 

- Ökade kostnader vaktmästeri     100 tkr 
 

                                                          Totalt 5 003 tkr 

Ökade el kostnader ligger ej medräknade. (tas övergripande) 
Ökade kostnader för hyresökning i och med ombyggnation av 
Sofies/hemsjukvården, övriga hyreshöjningar samt förmodade ökade 
IT kostnader är ännu ej fastställda. 

Förslag till beslut 

Förslag till drifts- och investeringsbudget för år 2023 samt år och 
flerårsbudget 2023 – 2025, med nedanstående förutsättningar, 
godkänns. 

 

1. I syfte att skapa förutsättningar för att fortsatt bedriva 
verksamhet i nuvarande omfattning, uppnå nämndens 
uppsatta mål samt bibehålla nuvarande kvalitet krävs ett extra 
påslag som motsvarar MINST skillnaden mellan ”uppräkning” 
av ram 2023, 3 389 tkr, och tillkommande kostnader enligt 
ovan, 5 003 tkr dvs ett absolut minimitillskott på 1 614 tkr. 
I det exemplet finns inget ekonomiskt utrymme för tex 
hyreshöjningar. 
 

2. I syfte att skapa förutsättningar för att fortsatt bedriva 
verksamhet i nuvarande omfattning, uppnå nämndens 
uppsatta mål samt för att öka kvaliteten, på kort och lång sikt 
inom förvaltningens samtliga delar, ser socialnämnden 
följande behov 4 585 tkr. (äskades i våras – se nedan) 
 

3. Beslut om mål flyttas till november nämnden. 
Orsaken är främst det osäkra budgetläget inför 2023. 
 

4. Förslag att samarbetet med AME skall fortsätta 2023. 
1 mnkr/år (personer som har försörjningsstöd men ej är 
berättigade till extratjänst)  
 

5. Förslag till höjning av avgifter/taxor. 
(se nedan under avgifter) 
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Ockelbo kommun 
Datum 

2022-09-14 
 

 
Sida 

3(5) 
 

 

6. Förslag att Socialnämnden äskar en investeringsbudget på 
300 tkr för 2023. 
 

7. Det pågår en analys kring hur ett eventuellt höjt OB (helg OB) 
skulle komma att påverka förvaltningens ekonomi. OM beslut 
av höjning tas – behöver motsvarande summa påföras ram. 
 

8. En utredning angående införande om arbetsskor inom 
förvaltningens vård och omsorgsdelar. Kostnad 180 – 200 
tkr/årligen. 
För att det skall vara möjligt behöver motsvarande summa 
påföras ram. 

 

Ärendet ytterligare beskrivet; 

 
Socialnämndens uppdrag är komplext, mångfacetterat och väldigt 
viktigt, både för människorna verksamheten möter, och även för att 
Ockelbo ska vara en attraktiv plats att bo på. Kraven från samhället 
och medborgarens behov förändras i en allt snabbare takt – en 
utveckling vi måste följa. Beslut/händelser nationellt, regionalt eller 
inom kommunen kan snabbt generera höga kostnader för nämnden. 
Socialnämnden har hög focus på ekonomi och en budget i balans. 
Nämnden avser därför äska ytterligare medel utom angiven 
budgetram. 

 

Äskning tillkommande kostnader (togs upp våras) 
 
I syfte att skapa förutsättningar för att fortsatt bedriva verksamhet i 
nuvarande omfattning, uppnå nämndens uppsatta mål samt för att 
öka kvaliteten, på kort och lång sikt inom förvaltningens samtliga 
delar, ser socialnämnden följande behov. 
 
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 

 
* Respektive punkt finns närmare beskrivet i separat skrivelse till april nämnden 
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Datum 

2022-09-14 
 

 
Sida 

4(5) 
 

 

 

Avgifter 

När det gäller Socialnämndens taxekataloger föreslås följande 
förändring/uppräkningar; 
 

- Omvårdnadstaxan räknas upp enligt gällande 
prisbasbelopp/maxtaxa 8,7 % 

 

- Matavgift 
Matdistribution Hemtjänst, lunch, 
trygghetsboende/dagligverksamhet 
5 kr/portion  

- Kortidsvistelse vuxna SOL/LSS 
Mat 5 kr/dag  
Vårdavgift (endast SOL) 5 kr/dag 

- Hemsjukvård 
75 kr per påbörjad månad 

- Transport avliden 
600 kr 

- Hyreshöjningar för SÄBO, gruppbostad samt servicebostad 
Följer Ockelbogårdars höjning för 2023 – 1,95 % 

- Köp av plats i annan kommun eller hos privat vårdgivare 
Hyra 100 kr/månad 
Mat 100 kr/månad 

- Ny insats; 
GPS larm. 275 kr/mån. (samma taxa som trygghetstelefon) 

- Alkoholtaxan räknas upp enligt prisindex för kommunal 
verksamhet. (PKV) SKR anger i augusti riktmärket 5,8%. I 
Ockelbo kommun föreslås taxan höjas med 5% 

 

Investeringsbudget 

Socialnämnden äskar 300 tkr i investeringsbudget för år 2023. 

 
Övrigt att beakta 
 
Övriga kostnadsdrivande aktiviteter/områden förvaltningen 
behöver förhålla sig till 2022 – 2023; 
 
- Ombyggnation Hemsjukvård 
- Utbyte av inventarier SÄBO 
- Fortsatt renovering socialtjänsten Uret (1/3 klart) 
- Nytt passersystem SÄBO 
 

 
Johan Callenmark 
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Socialchef 

Beslutet ska skickas till; 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

 

 

 
 
 

 

83



OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden Årsbudget 2023

Flerårsbudget 2023-2025

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

Driftsbudget 2021 2022 2023 2024 2025

Intäkter 13 240 -         11 396 -         11 500 -         11 500 -         

Kostnader 168 307        169 852        173 125        176 358        

Netto 150 852         155 067        158 456        161 625        164 858        

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan
Investeringsbudget 2021 2022 2023 2024 2025

Övergripande Socialnämnden -                  300               300               300               300               

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

Personal 2021 2022 2023 2024 2025
Personalkostnad           107 624             108 169             112 197             115 001             117 876    

Antal årsarbetare             173,39               175,73               176,28               176,28               176,28    
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OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden Årsbudget 2023

Flerårsbudget 2023-2025

Driftsbudget
nettokostnader tkr

Bokslut Budget Årsbudget Plan

2021 2022 2023 2024

10 Nämndverksamhet 328           432               441               450            

31 Konsumentrådgivning 168           200               205               210            

35 Alkoholprövning 20 -            -                 -                 -              

71 Individ- och familjeomsorg 29 188      30 299          30 961          31 580       

72 Familjerådgivning 283           301               308               315            

77 Vård, behandling o service 120 905    123 835        126 541        129 070     

Summa 150 852    155 067        158 456        161 625     

Preliminär ram KF § 158 456        161 625     

Avvikelse -                 -              

1,02
Bokslut Budget Årsbudget Plan

Specifikation 2021 2022 2023 2024
710 Individ- o familjeomsorg 9 784        9 883            10 099          10 301       
711 Barn- o ungdomsvård 7 297        7 496            7 660            7 813         
712 Förebyggande verksamhet 11             25                 26                 26              
713 Insatser vuxna 5 545        6 810            6 959            7 098         
714 Ekonomiskt bistånd 6 551        6 085            6 218            6 342         

Summa 71 29 188      30 299          30 961          31 580       

771 Särskilda boendeformer 46 302      49 073          50 146          51 148       
772 Handläggarenheten 2 713        2 699            2 758            2 813         
773 Stöd i ordinärt boende 23 967      23 897          24 419          24 907       
774 Övrigt stöd äldreomsorg 275 -          230 -              235 -              240 -           
775 Övrigt stöd vård omsorg 2 552        3 010            3 076            3 137         
777 Hemsjukvård 12 822      12 719          12 997          13 257       
778 LSS 30 229      29 940          30 595          31 206       
779 Socialpsykiatri 2 595        2 726            2 786            2 842         

Summa 77 120 905    123 835        126 541        129 070     
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OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden Årsbudget 2023

Flerårsbudget 2023-2025

Investeringsbudget

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan
Verksamhet/projekt 2021 2022 2023 2024 2025

Övergripande Socialnämnden 300           300           300           300           

Totalt -            300           300           300           300           

Ram 300           300           300           300           

Avvikelse -            -            -            -            

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-20 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 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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Larsson, Malin, 070-414 14 98 
malin.larsson@ockelbo.se  
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

2022-04-08 Referens 

UKN 2022/00067 

  

 

 UKN 

 

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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Ockelbo kommun 
Datum 

 
 

 
Sida 

2(4) 
 

 

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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Ekonomiutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-22 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 2022/00654  

Års- och flerårsbudget 2023-2025 

Ekonomiutskottets beslut 

Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Förslag till finansiella mål 2023 godkänns.  

1 God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla 

verksamheter. 

2 Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 0,10% av skatter och 

utjämning.   

3 Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras. Vid ny/ ombyggnad 

kan upplåning ske utifrån separat bedömning.  

4 Amortering av låneskuld sker med minst 1% årligen. 

5 Soliditeten ska årligen öka.  

 

2. Förslag till måluppfyllelse för verksamhetsmål 2023 godkänns. 

 Lägstanivå 2023 för att uppnå god ekonomisk hushållning ur ett 

verksamhetsperspektiv fastställs till 75% måluppfyllelse i en samlad 

bedömning av fullmäktige beslutade strategier. 

3. Kommunstyrelsen och nämndernas förslag till mätbara mål 2023 

godkänns. 

4. Nettoramar för drifts- och investeringsbudget fastställs i enlighet med 

föreliggande förslag med sammanställning enligt följande: 

 

 

Driftsbudget

Årsbudget Plan Plan 

2023 2024 2025

Kommunstyrelsen 92 642 93 995 95 875

Utbildning/kultur 173 176 176 640 180 172

Socialnämnd 163 323 166 589 169 921

Revision 802 818 834

Valnämnd 50

Summa driftsbudget 429 943 438 092 446 803

varav gymnasiet 27 376 27 924 28 482
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Ekonomiutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-22 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

5. Kommunstyrelsen erhåller ökad ram fr.o.m. 2023 med 6 100 000 kronor. 

6. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram fr.o.m. 2023 med        

4 757 000 kronor. 

7. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och 

kulturnämnden ska budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och 

handläggas separat.   

8. Socialnämndens erhåller utökad budgetram fr.o.m. 2023 med                    

4 867 000 kronor, varav 200 000 kr avser riktad lönesatsning.   

9. Investeringsnivån fastställs till 11,0 mkr/år. För att finansiera kommande 

investeringar fördelas som utgångspunkt 8,0 mkr av den totala 

investeringsramen till styrelse och nämnder för åren 2023 - 2025. 

10. Internränta fr.o.m. 2023 fastställs till 1,5 %. 

11. Personalomkostnadspålägget (PO) fastställs till 42,75% 

12. Taxor och avgifter för 2023 godkänns. 

13. Ägardirektiv 2023 för Ockelbogårdar AB antas.  

14. Under 2023 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2023. 

15. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s 

låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 208 200 000 kronor, jämte 

ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp 

16. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Vatten AB:s 

låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 80 000 000 kronor, jämte 

ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.  

17. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt 

reglemente (§ 9, p13) ska kunna fatta beslut i brådskande ärenden av mindre 

betydenhet fastställs till 600 000 kronor (per år). 

Investeringsbudget Årsbudget Plan Plan 

2023 2024 2025

Kommunstyrelsen 9 100 6 900 6 900

Utbildning/kultur 720 800 800

Socialnämnd 300 300 300

Summa Investeringsbudget 10 120 8 000 8 000

Varav separata beslut 2 200
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18. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och 

i brådskande situationer disponera medel ur kommunstyrelsens kostnadsram 

(se f g beslutspunkt) upp till 300 000 kronor (per år). 

19. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente (§ 

9, p 7) får förvärva eller försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till 

900 000 kronor (per objekt).  

20. Förslaget till års- och flerårsbudget 2023–2025 fastställs i övrigt. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomiutskottet har i uppdrag att lägga fram förslag till 

kommunfullmäktige om års- och flerårsbudgeten för 2023 - 2025. Års och 

flerårsbudgeten omfattar flertalet ärenden. Innan ekonomiutskottet lämnar 

förslag till års- och flerårsbudget 2023 - 2025 har överläggningar med 

nämndföreträdare genomförts. Budgeten ska vara i enlighet med god 

ekonomisk hushållning och balanskravet innebär att varje kommun måste 

upprätta en budget för nästa kalenderår där intäkterna överstiger 

kostnaderna.   

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till års- och flerårsbudget 2023-2025 

Socialnämndens förslag till års- och flerårsbudget 2023-2025 

Utbildnings- och kulturnämndens förslag till års och flerårsbudget 2023-

2025 

Taxekatalog Ockelbo kommun 2023 

Ägardirektiv Ockelbogårdar AB år 2023 

Cirkulär 22037 SKR 
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1. Politisk huvudskrivelse 
 

Vi har inte fått något nytt politiskt styre i kommunen, men däremot har vi en 

starkare opposition än någonsin. Vår sida kommer fortsätta arbeta för en ökad 

trygghet, att skatten går till rätt saker, välfärd före ökad invandring, ett 

blomstrande näringsliv samt en trygg och värdig omsorg.  

Utvecklingen i Sverige är oroande, men däremot har vi fått en ny regering som 

kan genomföra en ny politik som tar oss på rätt väg. Våldet, utanförskapet, 

arbetslösheten, vårdköerna och personalbristen är alla exempel på bortslösade 

rödgröna år. Nu behöver Sverige en nystart som gör att alla kommuner, likt 

Ockelbo, kan börja bygga på något bra. 

Det finns en känsla av att Ockelbos majoritet, ledd av Socialdemokraterna, inte är 

intresserad av att driva kommunen framåt. Man har suttit vid makten under så 

lång tid att man tappat förmågan att bredda perspektiven. Det finns ingen annan, 

vars åsikter kan vara värda att lyfta. Man anser sig istället alltid ha rätt, oavsett 

utfall. Det är inte en sund kommunpolitik som är öppen för det demokratiska 

samtalet. Här hoppas vi att det ska finnas utrymme för en mer konstruktiv dialog 

framgent.    

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vill med denna 

budget visa att vi kommer fortsätta bedriva en kraftfull och aktiv 

oppositionspolitik i Ockelbo. Vi gör det för våra kommuninvånare och framtida 

generationer. En stark välfärd och företagande kan tillsammans minska de 

negativa effekterna av den kommande lågkonjunkturen. Då behövs vår politik. 

 

Jonny Lindblom, SD  

Linus Gunnarsson, M 

Dan Brodin, KD 
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2. Ekonomiska förutsättningar för kommunen 
 

En komplex rad av händelser har fört oss till ett läge med höjda räntor, hög inflation, 

efterfrågetapp, fallande huspriser och generellt tuffare för gemene man att klara av 

att betala sina räkningar. El-krisen kommer för oss inte som någon överraskning då 

Sverige och stora delar av Europa frångått tryggheten med kärnkraft till förmån för 

väderberoende vindkraft och/eller rysk gas. Samtidigt har matpriserna gått upp 

kraftigt. Ett annat orosmoln är att den svenska exporten drabbas negativt när det går 

dåligt för vår omvärld. Mycket talar för betydligt tuffare tider 2023. 

I och med att företag riskerar att gå omkull på grund av elpriserna, att människor håller 

hårt i sina pengar och drar ner på konsumtionen, samt att företagens orderstockar tunnas 

ut - är en lågkonjunktur 2023 oundviklig. Vår politik måste utgå från att hushålla med de 

begränsade resurserna på ett sätt att välfärdens kärna inte blir lidande. Däremot ska icke 

motiverade kringkostnader identifieras och tas bort. Vi ska vara ekonomiska men inte 

naiva. Att spara ner på personal i skola och omsorg leder till ökade sjukskrivningstal, ökad 

personalomsättning och minskad attraktivitet att välja Ockelbo som bostadsort. Därför ska 

åtgärderna sättas in på att minska kostnader som kan skulle kunna undvikas med en annan 

politik. 

 

Konjunkturinstitutet  

Prognos Sverige (%) 

 

2023 2024 2025 

Sysselsättningsökning 

 

0,1  0,4 0,8 

Arbetslöshet  7,7  8,0 7,9 

 

Tabell:  Sysselsättningsökning och arbetslöshet, konjunkturinstitutets prognos för Sverige 
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3. Vision 
 

3.1 Trygghet och förebyggande av brott 

Ockelbos invånare har vittnat om en allt otryggare miljö. Det har förekommit 

grova brott, som gjort att invånarna känner att det gått åt fel håll. Det här är inget 

unikt för vår kommun - Sverige har tappat greppet om den organiserade 

kriminaliteten och utanförskapet. Gängskjutningar, bidragsbrott och 

förnedringsrån är nu en verklighet i många kommuner. Även Ockelbo har 

drabbats av ett antal oroande händelser som visar att landsbygden inte är fri från 

problematiken. Även företag på mindre orter vittnar om att de drabbas av stölder 

och skadegörelse i större utsträckning än tidigare. Det är ett hot mot 

arbetstillfällen i kommunen - som i sin tur påverkar skatteunderlaget, som 

bekostar vår gemensamma välfärd.   

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

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

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

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

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

göra mer när det kommer till förebyggande åtgärder. 

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

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

Ordningsvakter, tiggeriförbud och övervakningskameror är självklara inslag för 

oss. 

Det handlar om en helhet som spänner över många områden. Droganvändningen måste 

pressas tillbaka, tiggeri och nedskräpning motverkas och människors upplevda trygghet 

stärkas. Vi vill att människor ska känna att kommunen är lyhörd och lyssnar på dem. 

Åtgärder som gör det lättare för människor skall införas. Vi vill samtidigt göra det svårare 

för de som vill sko sig på det allmänna genom krafttag mot bidragsbrott.   

Våra förslag: 

- Kommunala ordningsvakter. 

- Sätt in övervakningskameror på lämpliga platser. 

- Inför ett tiggeriförbud i kommunen. 
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- Öka samarbetet med polismyndigheten. 

- Inför frivilliga drogtester i skolorna. 

- Motverka mörka gångvägar och stigar genom ökad belysning. 

- Förbättra dialogen med medborgarna kring trygghetsfrågor. 

 

 

3.2 Invandring och integration- inklusive arbetsmarknadsinsatser 

 
Ockelbo ska arbeta med att integrera de som redan kommit till kommunen. Vi ska inte ta 

emot fler invandrare framöver då vi inte klarar av integrationen, med jobb, bostad och 

välfärd. Att passiviseras i bidrag gör ingen gott. Därför ska en stor del av arbetet gå till att 

minska andelen som går på försörjningsstöd. Genom att satsa på riktiga jobb och 

praktikplatser, tillsammans med kommunens företag, ger vi alla - inkluderat unga och 

invandrare - bättre förutsättningar att göra sig anställningsbara. 

 

De befintliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder som finns ska utvärderas ordentligt för att 

se vilka som varit mest effektiva. För att lyckas med att bryta utanförskapet ska vägen till 

arbete underlättas. 

 

Vid sidan om arbete är viljan att integreras en viktig del. Stöd till segregerande föreningar, 

hemspråk, nedmontering av vårt kulturarv och frikostiga bidrag, är alla orsaker till att vi 

idag har ett utanförskap. Vi ska alla gemensamt sträva efter att vår svenska identitet och 

kultur blir något positivt som kan ge upphov till förening snarare än att ses som något 

dåligt. Ett annat område som främjar integration och möten är föreningslivet. Vi vill att 

föreningslivet för unga ska stärkas på sikt.    

 

Våra förslag: 

- Sträva alltid efter praktik eller jobb. Villkora därför bidragen. 

- Möten mellan människor främjar integrationen. Skapa forum. 

- Lyft vår svenska kultur som något positivt som kan förena snarare än splittra. 

- Stopp för mottagande av fler flyktingar som inte kommer från vårt närområde. 

- Ett stärkt föreningsliv. 

- Utvärdera effektiviteten hos arbetsmarknadsinsatserna, för att skilja äpplen från päron. 

- Förebygg hederskultur, rasism och islamism. 

  

 

101



5 
 

3.3 Företagande, ekonomi och skatter- inklusive glesbygd 
 

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

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

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

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

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

näringslivet, främst genom Näringslivsrådet, behöver utvärdera hur deras arbete 

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

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

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

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

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

är frågan om företagande större än att bara bereda mark. 

 

Kommunen ska sträva efter att öka sin effektivitet. Inte i form av nedskärningar på 

personal, utan på att mindre pengar ska kastas bort på sådant som inte är absolut 

nödvändigt. Genom att lägga om riktningen mot en budget som byggs upp sten 

för sten, kan gamla så kallade surdegar som ingen reflekterat över tas bort. Det är 

ett stort jobb kommunen har framför sig för att detta ska bli verklighet, men vi 

måste börja nu. Vi blir fler äldre - färre ska ta hand om fler via skatten. En 

nedmonterad välfärd eller kraftiga skattehöjningar som slår mot företag och 

invånare är inget alternativ. Vi kommer fortsatt kämpa för att skatten långsiktigt 

ska kunna sänkas - vilket skulle göra kommunen attraktivare. Men det är inget 

som kan ske under kommande år.  

 

Vi har en glesbygd med enorm potential. Företagarandan är stor och kommunen 

ska vara en naturlig hjälp för att främja utveckling av arbetstillfällen och bostäder 

även utanför stadskärnan. Dessutom behövs goda kommunikationer, både 

kollektivtrafik och vägar. 

 

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

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

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

möjliga besparingsåtgärder tas fram. 
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Våra förslag: 

- Nej till höjd skatt. 

- Ha en god soliditet och undvik lättvindiga lån, äventyra inte framtida 

generationer. 

- Satsa på företag i by och glesbygd - nyttja kommunens möjligheter. 

- Utveckla kommunens företagsklimat - attityder, dialoger och sakkunskaper ska 

förbättras. 

- Markupplåtelse för företag och privatpersoner ska underlättas. 

- Fler arbetstillfällen för fler nya kommuninvånare. 

- Sträva mot en effektivare och bättre prioriterad kommunekonomi. 

- Minska kommunstyrelsens kostnader, till förmån för välfärden. 

- En god kollektivtrafik och upprustning av vägar. 

- Bättre service på glesbygden. 

- Kommunen ska anamma ett glesbygdsperspektiv i sin framtidsvision. 

 

 

3.4 Skola och förskola 
 

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

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

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

finnas personal med rätt kompetens för det ändamålet.  

 

Många unga drabbas idag av psykisk ohälsa. Vi vill därför stärka elevhälsan så att 

fler får möjlighet att söka hjälp vid behov. Om fler elever ska kunna nå målen i 

skolan behöver också alla elever må bra. Alla elever oavsett om de har 

funktionsvariationer, dyslexi eller behov av logoped ska erbjudas tillräckligt stöd 

för att klara skolgången. 

 

För våra yngsta vill vi ha en hög kvalitet i den pedagogiska omsorgen. Vi vill införa 

barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är en skam att en ensamstående 

sjuksköterska behöver välja bort Ockelbo på grund av sina barns omvårdnad. Vi 

satsar på ett “Nattis”! 

 

Sammantaget vill vi ha en politik som ger personalen rätt förutsättningar i sitt 

arbete, samtidigt som vi ska arbeta för att åter igen skapa en skola som inte 
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präglas av stök och oreda - utan respekt och studiero. Det är en politik som lägger 

grunden för ett ökat lärande, minskad ohälsa och ömsesidig respekt i skolmiljön. 

 

I vårt Ockelbo kommer fler att bli behöriga till gymnasiet och arbetsmiljön 

förbättras, samtidigt som våra yngsta äntligen får omsorg på obekväm arbetstid. 

 

 

Våra förslag: 

- Nej till nedskärningar av personal. 

- Fler vuxna i skolan. 

- Stärk elevhälsan. 

- Ökad rörelsetid för barnen. 

- Skapa ett ”Nattis”. 

- Ökat stöd för elever med diagnoser. 

- Tydligare arbetsbeskrivningar för lärarna. 

 

 

3.5 Turism, miljö, kultur och vindkraft 
 

Kommunen har även otroligt fina förutsättningar att ha turism inom exempelvis 

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

element som ger fler besökare. Wij Trädgårdar har slukat stora resurser och det 

har varit svårt för oppositionen att få insyn i den process som pågår, kring 

eventuell avyttring av fastigheterna. Det ser vi som ytterst problematiskt. 

 

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

densamma genom att göra kloka investeringar, förespråka miljöfrämjande 

åtgärder och leverera en god tillsyn. Sverigedemokraterna, Moderaterna och 

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

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

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

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

 

Vi motsäger oss storskaliga etableringar av vindkraft i kommunen. Sverige 

behöver mer fossilfri energi som inte är väderberoende. De negativa effekterna 

på miljö, turism och fastigheters värden är för stora för att motivera en större 
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utbyggnad som direkt skadar vår natur, vårt vackra landskap och även indirekt 

vårt kulturarv. Vår kommun ska inte betala för de rödgrönas misslyckade 

energipolitik.  

 

Våra förslag: 

- Satsa på sportfiske. 

- Gynna glesbygden och dess möjligheter för turistnäringen. 

- Genomför miljöfrämjande åtgärder som ger faktiska nyttoeffekter. 

- Ha ett företagarperspektiv i planeringen av miljöfrämjande åtgärder. Om 

företagen mår bra finns pengar för att genomföra investeringar i klimatsmarta 

lösningar.  

- Nej till storskalig vindkraft i kommunen. 

- Närproducerade livsmedel ska prioriteras framför ekologiska. 

- Stärk föreningslivet för unga. 

- Värna om kulturarvet. 

 

 

3.6 Kampen mot psykisk ohälsa 
 

Vi vill att Ockelbo ska bli en av Sveriges bästa kommuner när det kommer till att 

möta psykisk ohälsa. Kommunen behöver främst satsa på förebyggande insatser 

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

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

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

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

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

investering för framtiden.  

 

Våra förslag: 

- Öka tillgängligheten till elevhälsan. 

- Arbeta med de äldres psykiska ohälsa. 

- Bredda kunskaperna om funktionsvariationer i verksamheterna. 

- Förebygg rasism, mobbing och svenskfientlighet.  
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3.7 Omsorg 
 

Våra äldre förtjänar en god och säker vård. De har alltför länge prioriterats ned, då 

de inte är så röststarka. Men det är ändring på det nu. Mer personal behövs och 

arbetsmiljön förbättras, vilket kommer de äldre till del. Vi ser det som särskilt 

viktigt att personalen behärskar det svenska språket i tal och skrift. Att kunna 

kommunicera fritt är både en fråga om trygghet och kvalitet i arbetet.  

 

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

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

insatser som spänner över nattfasta, arbetsrutiner, kompetensutveckling och 

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

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

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

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

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

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

behoven hos de med funktionsvariationer. 

 

Våra färslag: 

- Språkkrav för anställning i hemtjänsten. 

- Förebygg undernäring. 

- Fler händer i vården. 

- Prioritera omsorgen framför fortsatt invandring. 

- Kompetensutvecklingen och karriärmöjligheterna behöver öka. 
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3.8 Finansiering 

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

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

upp med fler anställda i kärnverksamheterna och samtidigt arbeta med 

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

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

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

annat än symboliska. Vi poängterar också att vi gör en låg estimering på hur 

mycket vi kan spara på Wij Trädgårdar - men utgår från att en fullständig avyttring 

sker tidigt 2023. Då vi saknar full insyn i den processen kan summan komma att bli 

högre d.v.s. besparingen större. 

 

 

Kommunstyrelse besparing (mnkr)    2023 2024 2025 

Wij Trädgårdar 0,5 0,0 0,0 

Minskade anslag kommunstyrelsen + 

effektivisering av miljöstrategiska 

programmet inom VGS 

2,9 2,9 2,9 

Handläggande kundtjänst  0,5 1,1 1,1 

Total besparing Kommunstyrelse 3,9 4,0 4,0 
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Kommunstyrelse satsning (mnkr)    2023 2024 2025 

Ordningsvakter 1,0 1,0 1,0 

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

    

 

Kommunstyrelse ramförändring (mnkr) 2023 2024 2025 

Ramförändring -2,9 -3,0 -3,0 

 

Utbildning- och kulturnämnd, besparing 

(mnkr) 

2023 2024  2025 

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

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

Minskade kulturbidrag och minskat anslag 

vuxenkultur 

0,4  0,4  0,4  

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

Total besparing Utb.- och kulturnämnd 1,5 1,5 1,5 
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Utbildning- och kulturnämnd satsningar 

(mnkr) 

2023 2024 2025 

Barnomsorg på obekväm tid 3,2 3,2 3,2 

Förstärkt elevhälsa 1,0  1,0  1,0  

Totala satsningar Utb.- och kulturnämnd 4,2 4,2 4,2 

 

Utbildning- och kulturnämnd ramförändring 

(mnkr) 

2023 2024 2025 

Ramförändring 0,2 0,2 0,2 

 

 

Socialnämnd besparing (mnkr) 2023 2024 2025 

Lägre kostnader tack vare insatser mot 

undernäring + bättre förebyggande arbete 

inom hemtjänsten 

0,5 1,0 1,0 

Minskning av nettokostnadsavvikelsen inom 

individ och familjeomsorgen 

2,3  2,8  2,8  

Minskat bidragsfusk och bättre förebyggande 

arbete 

3,0 3,0 3,0 

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

Total besparing Socialnämnd 7,0 7,0 7,0 
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Socialnämnd satsningar (mnkr) 2023 2024 2025 

Fler händer i vården + kompetensutveckling 

undernäring och nattfasta 

4,5 4,5 4,5 

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

Stärkt arbete mot psykisk ohälsa 2,0 2,0 2,0 

Totala satsningar Socialnämnd 7,2 7,2 7,2 

 

 

Socialnämnd ramförändring (mnkr) 2023 2024 2025 

Ramförändring 0,2 0,2 0,2 

 

Revision och Valnämnd har oförändrad ram 

för åren 2023–2025   

År 2023 År 2024 År 2025 

Ramförändring   0,0 0,0 0,0 

 

Totalt   År 2023 År 2024 År 2025 

Ramförändring   -2,5 -2,6 -2,6 
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3.9 Strategiska utvecklingsområden i Ockelbo 2023–2025 
 

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

få ett stopp på den tvingande flyktingmottagningen till Ockelbo.  

2. Effektivisera hemspråk och modersmålsundervisning. 

3. Utvärdera arbetsmarknadsåtgärdernas effektivitet. 

4. Anställ en handläggare som utreder felaktiga utbetalningar av 

försörjningsstöd. 

5. Öka andelen av verksamheten som är digitaliserad. 

6. Djupare medborgardialog i det trygghetsskapande arbetet. 

7. Öka andelen närproducerat i kommunens verksamheter. 

8. Motverka undernäring och för lång nattfasta. 

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

ökad kvalitet. 

10. Utveckla kommunens arbete med attityder gentemot näringslivet. 

11. Inför en handläggande kundtjänst. 

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

etablera sig i kommunen. 

13. Stärk arbetet mot våld i hemmet. 

14. Stärk arbetet för att motverka psykisk ohälsa bland unga, genom en 

förbättrad elevhälsa.  

15. Inför barnomsorg på obekväm arbetstid. 

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

högskola. Detta för att kunna konkurrera på framtidens arbetsmarknad.  

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

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

alla lokaler för exempelvis droghundar. 

19. Fler socialsekreterare i skolan. 
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20. Kvalitetssäkra samarbeten med näringslivet och arbetsförmedlingen för att 

hitta betydelsefulla åtgärder som kan leda till jobb för arbetslösa. 

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

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

trygghetsskapande åtgärder som exempelvis bättre belysning. 

23. Skapa goda förutsättningar för nybyggnation av attraktiva bostäder. 

24. Minska nettokostnadsavvikelsen i individ- och familjeomsorgen. 
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4. Ekonomiska sammanställningar 
 

4.1 Driftbudget nämnder och styrelse 
 

            Nettokostnader (tkr) 2023 2024 2025 

Kommunstyrelse 89 742 90 995 92 875 

Utbildnings- och kulturnämnd 173 376 176 840 180 372 

Socialnämnd 163 523 166 789 170 121 

Revision 802 818  834 

Valnämnd 0 50 0 

Summa 427 443 435 492 444 202 
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4.3 Tabell: Resultatbudget 2023 och plan 2024–2025 
 

                      (tkr) 2023 2024 2025 

Kostnader -424 521 -428 865 -436 214 

Avskrivningar -14 023 -14 000 -14 000 

Verksamhetens nettokostnader -438 544 -442 865 -450 214 

Skatteintäkter 296 219 308 705 321 451 

Slutavräkning -900 - - 

Utjämning och statsbidrag 147 067 148 661 145 559 

Summa skatter och stadsbidrag 442 386 457 366 467 050 

Finansiella intäkter 1 100 1 100 1 100 

Finansiella kostnader -2 000  -2 000 -2 000 

Finansnetto -900 - 900 - 900 

Årets resultat 2 942 13 601 15 936 

Resultat i procent av intäkter 0,7 % 3,0 % 3,4 % 
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Års- och flerårsbudget

2023-2025

Kommunstyrelsen 22-12-13
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Resultatbudget, tkr

Budget Årsbudget Plan Plan 

2022 2023 2024 2025

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens nettokostnader -387 398 -427 021 -436 565 -443 414
Avskrivning -12 672 -14 023 -16 500 -17 000
Verksamhetens nettokostnader -400 070 -441 044 -453 065 -460 414

Skatteintäkter 269 020 296 219 308 705 321 451
Slutavräkning -2 086 -900
Generella statsbidrag och utjämning 137 941 147 067 148 661 145 599
Summa skatter och statsbidrag 404 875 442 386 457 366 467 050

Finansiella intäkter 1 100 1 100 1 100 1 100
Finansiella kostnader -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Finansnetto -900 -900 -900 -900

Årets resultat 3 905 442 3 401 5 736

Resultat: 1 % av skatter och utjämning 1,0% 0,1% 0,7% 1,2%

Befolkningsprognos (per 1 november) 5 908 5 857 5 857 5 857
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Ekonomienheten 
Alneberg, Eva,  
eva.alneberg@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2022-12-01 
Referens 

KS 2022/00654  
1.1.1.5  

  

 

 Kommunfullmäktige 

 

Års- och flerårsbudget 2023-2025 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Förslag till finansiella mål 2023 godkänns.  

• God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla 

verksamheter. 

• Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 0,10% 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 öka.  

 

2. Förslag till måluppfyllelse för verksamhetsmål 2023 godkänns. 

 Lägstanivå 2023 för att uppnå god ekonomisk hushållning ur ett 

verksamhetsperspektiv fastställs till 75% måluppfyllelse i en samlad 

bedömning av fullmäktige beslutade strategier. 

3. Kommunstyrelsen och nämndernas förslag till mätbara mål 2023 

godkänns. 

4. Nettoramar för drifts- och investeringsbudget fastställs i enlighet med 

föreliggande förslag med sammanställning enligt följande: 

Driftsbudget

Årsbudget Plan Plan 

2023 2024 2025

Kommunstyrelsen 92 642 93 995 95 875

Utbildning/kultur 173 176 176 640 180 172

Socialnämnd 163 323 166 589 169 921

Revision 802 818 834

Valnämnd 50

Summa driftsbudget 429 943 438 092 446 803

varav gymnasiet 27 376 27 924 28 482  
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Ockelbo kommun 

Datum 

2022-12-01 
 

KS 1.1.1.5 
2022/00654 

Sida 

2(3) 

 

 

Investeringsbudget Årsbudget   

 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen 6 900 6 900 6 900 

Utbildning/kultur 800 800 800 

Socialnämnd 300 300 300 

Summa Investeringsbudget 8 000 8 000 8 000 

 

5. Kommunstyrelsen erhåller ökad ram fr.o.m. 2023 med 6 100 000 kronor. 

6. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram fr.o.m. 2023 med        

4 757 000 kronor. 

7. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och 

kulturnämnden ska budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och 

handläggas separat.   

8. Socialnämndens erhåller utökad budgetram fr.o.m. 2023 med                    

4 867 000 kronor, varav 200 000 kr avser riktad lönesatsning.   

9. Investeringsnivån fastställs till 11,0 mkr/år. För att finansiera kommande 

investeringar fördelas som utgångspunkt 8,0 mkr av den totala 

investeringsramen till styrelse och nämnder för åren 2023 - 2025. 

10. Internränta fr.o.m. 2023 fastställs till 1,5 %. 

11. Personalomkostnadspålägget (PO) fastställs till 42,75% 

12. Taxor och avgifter för 2023 godkänns. 

13. Ägardirektiv 2023 för Ockelbogårdar AB antas.  

14. Under 2023 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2023. 

15. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s 

låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 208 200 000 kronor, jämte 

ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp 

16. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Vatten AB:s 

låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 80 000 000 kronor, jämte 

ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.  

17. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt 

reglemente (§ 9, p13) ska kunna fatta beslut i brådskande ärenden av mindre 

betydenhet fastställs till 600 000 kronor (per år). 

18. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och 

i brådskande situationer disponera medel ur kommunstyrelsens kostnadsram 

(se f g beslutspunkt) upp till 300 000 kronor (per år). 

19. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente (§ 

9, p 7) får förvärva eller försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till     

1 500 000 kronor (per objekt).  

20. Personalstrategiska dokumentet med dess mätbara mål godkänns. 

21. Förslaget till års- och flerårsbudget 2023–2025 fastställs i övrigt                       
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Ockelbo kommun 

Datum 

2022-12-01 
 

KS 1.1.1.5 
2022/00654 

Sida 

3(3) 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens förslag om års- och flerårsbudget för 2023 - 2025 

omfattar flertalet ärenden. Förslaget grundar sig på ekonomiutskottets 

överläggningar. Budgeten är upprättad i enlighet med god ekonomisk 

hushållning och balanskravet innebär att varje kommun måste upprätta en 

budget för nästa kalenderår där intäkterna överstiger kostnaderna.   

                         

Beslutsunderlag 

Års- och flerårsbudget Ockelbo kommun 2023-2025 

Taxekatalog 2023  

Ägardirektiv Ockelbogårdar AB 

Personalstrategiska dokumentet                           
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 175 Dnr 2022/00663  

Långsiktig investeringsplan 2023-2030 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Långsiktig investeringsplan budget 2023 och plan 2024-2030 godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger 

per år. Detta sker i samband med budgetarbetet i maj och oktober varje år. I 

samband med beslut om års- och flerårsbudget 2023-2025 ska planen 

aktualiseras och en ny plan för perioden 2023-2030 ska tas fram. 

Långsiktig investeringsplan/investeringsnivå 

Investeringsnivån har sedan 2016 varit fastställd till 11,0 mkr/år. 

Fastställd investeringsnivån (grundnivån) kvarstår för 2023-2025. För att 

finansiera framtida kommande investeringar har som utgångspunkt 8,0 mkr 

av den totala investeringsramen fördelats. Större investeringar beaktas i 

särskild ordning. 

Större investeringssatsningar över tid 

1. Framtidens centrum 2,6 mkr, torget kvar att färdigställas. 

2. Energieffektivisering/Värme och ventilation. Påbörjat 2017, tillskott 2021. 

Totalt finns 18,1 mkr avsatta. Investeringen påbörjad 2021 och förväntas 

aktiveras under 2022.  

3. MSB Ledningsplats avsatt 3 mkr. Aktiveras under 2022. 

4. Wij Trädgårdar Fastigheter. Totalt avsatt 11,3 mkr under perioden 2020-

2022. Aktiveras löpande med start 2021. 

5. Gång- och cykelplan, avsatt 5 mkr under perioden 2020-2022. Sista 

etappen aktiveras 2022.  

6. Möjligheternas hus/Uggleboarena avsatt 5,6 mkr 2021.  

7. Uret/Socialkontor avsatt 2 mkr under 2021. Aktiverat under 2022. 

 

Förändring investeringsbudget nämnder 

Vid nämndernas behov av utökade investeringsanslag görs en omfördelning 

från kommunstyrelsen. 

 

Att beakta 

Redovisning av tillkommande driftskostnader ska behandlas i budgetprocess. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Långsiktig investeringsplan 2023-2030 

Inlägg 

Birger Larsson (C) 
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OCKELBO KOMMUN

Långsiktig investeringsplan - Budget 2023 - plan 2024 - 2030

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

Wij Trädgårdar - Fastigheter 6 000

IP - Möjligheternas hus 5 600

IP - Entré Ishall/Padel 3 650

MSB Ledningsplats -600

Uret - Socialkontor 800

Energibesparandeåtgärder/Ventilation/Solceller mm

Hälsocentralen - Ventilation 500

Simhallen

Rönnåsen

Ridskolan Mark

Byte av armaturer elljusspår?

Totalt Kommunstyrelsen 15 950 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900

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

Socialnämnd 300 300 300 300 300 300 300 300

Totalt kommunen 15 950 8 000 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 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

2016 - 2022 2022-2030 2016 - 2030

Investeringsram 77 000 77 000 154 000

Beslutade investeringar 165 390 56 000 221 390

Avvikelse -88 390 21 000 -67 390

Aktiverade investeringar 149 940

Kvarvarande ej aktiverade 15 450
135



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 177 Dnr 2022/00790  

Tillfälligt tillägg - statsbidrag för kommunernas 
medverkan vid 2022 års val  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Valnämndens budgetram utökas med 197 446 kronor. 

2. Finansieras genom erhållet generellt statsbidrag med motsvarande belopp. 

 

Ärendebeskrivning 

För sin medverkan vid 2022 års val till riksdagen, region- och kommun-

fullmäktige får kommunerna statsbidrag. Valmyndigheten beslutar om 

statsbidraget och betalar ut bidraget till kommunerna. 

Ockelbo kommun har erhållit 197 446 kronor i generellt statsbidrag. 

Beslutsunderlag 

Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2022 års val till 

riksdagen, region- och kommunfullmäktige                          
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Svensk författningssamling 

Förordning  
om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2022 
års val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige 

Utfärdad den 22 december 2021 

Regeringen föreskriver följande. 

1 §    För sin medverkan vid 2022 års val till riksdagen, region- och kommun-

fullmäktige ska kommunerna få statsbidrag med  

1. 30 000 kronor per kommun, och

2. ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala

antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter 

en fingerad valdag den 1 mars 2022, multiplicerat med 285 200 000 kronor, 

varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal. 

Valmyndigheten ska besluta om statsbidraget och betala ut bidraget till 

kommunerna senast den 29 april 2022.  

Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas. 

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022. 

På regeringens vägnar 

JEANETTE GUSTAFSDOTTER 

Helena Swenzén 

(Kulturdepartementet) 

SFS 2021:1313 
Publicerad 

den 28 december 2021 
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§ 182 Dnr 2022/00770  

Försäljning - del av fastighet Vi 1:263 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Del av (markområde) fastigheten Ockelbo Vi 1:263 säljs för 6 400 000 

kronor till JIW Förvaltning AB. 

2. Kommunstyrelsen ges delegation att teckna avtal om marköverlåtelsen 

och att därvid komma överens med JIW Förvaltning AB om de närmare 

villkoren för överlåtelsen. 

3. Kommunstyrelsen tecknar ett nyttjanderättsavtal med JIW Förvaltning AB 

avseende markområdet. 

4. Kommunstyrelsen vidtar i övrigt de åtgärder som är nödvändiga för att 

slutföra transaktionen.  

 

Ärendebeskrivning 

En förfrågan har inkommit från FAM AB om att få förvärva del av 

fastigheterna på Wij Trädgårdar. Förslaget innebär en avstyckad tomt om ca 

2,8 ha med fyra byggnader, herrgård, flyglar och arkiv. Samtal har förts 

mellan bolaget och kommunen och Stiftelsen Wij Trädgårdar har involverats 

utifrån dess stadgar och hur dessa ska kunna tryggas vid en affär. 

Försäljningen skulle innebära ett omfattande underhåll av fastigheterna men 

även FAM:s framtidsvisioner pekar på en spännande utveckling av platsen i 

samklang med stiftelsens syfte och kommunens mål. 

Beslutsunderlag 

Karta Wij 

Yrkande 

Jonny Lindblom (SD) yrkar bifall till förslaget. 

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD), Madelene Håkansson (MP), Birger Larsson (C), 

Martin Sund Svensson (V), Linus Gunnarsson (M), Marit Rempling (C) 
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Försäljning – del av fastighet Vi 1:263 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Del av (markområde) fastigheten Ockelbo Vi 1:263 säljs för 6 400 000 

kronor till JIW Förvaltning AB. 

2. Kommunstyrelsen ges delegation att teckna avtal om marköverlåtelsen 

och att därvid komma överens med JIW Förvaltning AB om de närmare 

villkoren för överlåtelsen. 

3. Kommunstyrelsen tecknar ett nyttjanderättsavtal med JIW Förvaltning AB 

avseende markområdet. 

4. Kommunstyrelsen vidtar i övrigt de åtgärder som är nödvändiga för att 

slutföra transaktionen.  

                       

Sammanfattning av ärendet 

En förfrågan har inkommit från FAM AB om att få förvärva del av 

fastigheterna på Wij Trädgårdar. Förslaget innebär en avstyckad tomt om ca 

2,8 ha med fyra byggnader, herrgård, flyglar och arkiv. Samtal har förts 

mellan bolaget och kommunen och Stiftelsen Wij Trädgårdar har involverats 

utifrån dess stadgar och hur dessa ska kunna tryggas vid en affär. 

Försäljningen skulle innebära ett omfattande underhåll av fastigheterna men 

även FAM:s framtidsvisioner pekar på en spännande utveckling av platsen i 

samklang med stiftelsens syfte och kommunens mål. 

                         

Ärendet 

Som följd av omorganisation hos dåvarande ägare av Wij Herrgård så 

erbjöds Ockelbo kommun att förvärva fastigheten. Kommun var med och 

bildade 1996 Wij Säteri AB och senare tillsammans med ett antal andra 

delägare donerade sina aktier till bildandet av Stiftelsen Wij Trädgårdar.  

 

Under åren som har följt så har kommunen och verksamheten på platsen 

varit tätt knutna till varandra. Den har under åren utvecklats till ett betydande 

och prisbelönt turistmål men det har även varit stora ekonomiska 

utmaningar. Det har varit svårt med lönsamheten och stort svårhanterligt 

underhållsbehov på de gamla byggnaderna. En utredning gjordes 2018 som 

ledde fram till en uppdelning på tre roller på Wij Trädgårdar: 
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Stiftelsen Wij Trädgårdar som i sina stadgar fastlägger vad som ska bedrivas 

på området. Där återfinns visningsträdgård med syfte att sprida intresse och 

kunskap om trädgårdskultur men även att bedriva forskning och utbildning. 

Stiftelsen ska också bidra till att stimulera andra utvecklingsinitiativ på orten 

och regionen inom såväl näringsliv som kultur. 

Kommunen som genom köp av fastigheterna tar ansvar för drift och 

underhåll av byggnader och park men även som arbetsgivare till de som är 

verksamma inom trädgården. 

 

Kommersiella delar upphandlades via en tjänstekoncession för att tydligare 

skilja dessa delar från stiftelsens och kommunens delar. 2020 tecknades avtal 

med en lokal entreprenör som bl. a driver restaurang, boende och butik. 

 

Under våren 2022 tog representanter för Kopparfors AB och FAM kontakt 

med Ockelbo kommun angående möjligheter att få förvärva del av 

fastigheterna på Wij Trädgårdar. Kopparfors AB är sedan en tid åter 

representerade i Ockelbo med bolagets största skogsdistrikt. Det finns även 

en stark historisk och symbolisk koppling till platsen. FAM ser även 

möjligheter att i framtiden skapa ett centrum för hållbar utveckling och 

därmed bidra till Wij Trädgårdars utveckling. 

Byggnaderna det gäller är herrgården, de båda flyglarna samt arkivet beläget 

på den lilla kullen. För fastighetsbildningen avstyckas en lämplig tomt. 

Samtal och diskussion har förts löpande med kommunen och 

kommunstyrelsen har tidigare informerats. 

Vid en genomförd affär kommer initialt fokus hos köparen ligga på att 

restaurera herrgården. 

Ett grundläggande arbete har inletts av köparen tillsammans med 

arkitektfirma och omfattande underlag för restaureringen finns. 

 

Fastigheten 

Ytan som föreslås att avstyckas(bilaga1) omger de fyra byggnaderna och är 

på ca 2,8 ha. Avstyckningskostnader betalas av köparen. 

Priset 6,4 mkr bedöms som marknadsmässigt och grundar sig på kommunens 

bokförda värde som i sin tur grundar sig på värdering som gjordes inför 

kommunens köp av fastigheterna från stiftelsen. 

Hänsyn har även tagits till de avskrivningar och investeringar som gjorts 

efter kommunens övertagande. 

 

Inom det planerade området ligger bl. a lekplats, tennis och boulebana, och 

vissa andra ytor som idag används för populära aktiviteter i parken. För att 

dessa ytor även framåt ska vara tillgängligt för allmänheten och för Wij 

Trädgårdars verksamhet, så kommer nyttjanderättsavtal att tecknas.  

. 

Arbetet med en ny detaljplan för ett större område där den avstyckade 

fastigheten ingår har påbörjats. Syftet med att detaljplanera området är att 

säkra områdets karaktär och användning. Planen ska ge möjlighet för 

Stiftelsen Wij Trädgårdar att fortsatt kunna bedriva och utveckla sin 

verksamhet utifrån stiftelseändamålet. Med tanke på områdets stora 

betydelse för Ockelbo och kommunens möjligheter till utveckling och för att 
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även i framtiden erbjuda allmänheten tillgång till området är en detaljplan 

betydelsefull. 
Kostnaden för detaljplanen delas mellan kommunen och köparen. 
 

Möjligheter 

Genomförs fastighetsaffären så tillförs området en ny stark och engagerad 

aktör som är väl insatt i Stiftelsen Wij Trädgårdars syften. FAM:s visioner 

framåt för platsen rimmar väl med de ambitioner som verksamheten på Wij 

har vad gäller hållbarhet, biologisk mångfald och utbildning. 

 

Kommunen får genom försäljningen en lägre underhållsskuld att hantera och 

möjlighet att prioritera annorlunda. En ny aktör på platsen ger också 

möjligheter för en utveckling av hela området, Ockelbo och regionen. 

 

Nytt avtal utifrån de nya omständigheterna har tecknats med den befintliga 

entreprenören för de kommersiella verksamheterna. Med FAM som en ny 

aktör på Wij Trädgårdar med mer och ny verksamhet borde förbättra 

förutsättningarna för företagande på platsen. 
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§ 176 Dnr 2021/00356  

Simhallen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ockelbo Kommun tar över driften av simhallen från Ockelbogårdar AB 

genom ett nytt avtal fr o m 2023-01-01. 

2. Investeringsmedel á 6,5 miljoner kronor beviljas.                       

 

Ärendebeskrivning 

Ockelbo kommun avser att ta över driften från Ockelbogårdar AB gällande 

Ockelbo simhall mot en hyresreduktion i enlighet med tidigare 

avsiktsförklaring.  

Genom det nya avtalet tar Ockelbo kommun över driften inkl. större delen av 

de kända underhållsskulderna för att säkra en simhall i kommunal regi. Däri 

ligger även ett större renoveringsbehov för att förlänga simhallens livslängd.  

Det har under en längre tid funnits planer på en mer omfattande restaurering 

av simhallen. Ockelbogårdar har dock deklarerat att man vill lämna över 

ansvaret för badet och restaureringen på kommunen.  

Initialt krävs brådskande investeringsåtgärder följt av en större restaurering 

inom de närmaste åren där omfattningen ännu inte är fastställd. Grov 

bedömning motsvarande totalt 18–20 miljoner kronor.               

Beslutsunderlag 

Presentation december 2022 gällande Simhallen inför KS och KF                          

Beslutsgång 

Efter överläggningar beslutade en enig kommunstyrelse att höja 

investeringsmedlen till 6,5 miljoner kronor. 

Inlägg 

Martin Sund Svensson (V), Dan Brodin (KD), Jonny Lindblom (SD),  

Birger Larsson (C), Marit Rempling (C). Linus Gunnarsson (M) 
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Nytt avtal: 

• Syfte: Ockelbo kommun tar över driften av simhallen mot en 
förväntad hyresreduktion. (Avsiktsförklaring)

• Bakgrund: Bristande samsyn i ansvar, utförande och 
kostnader. Befintliga gränsdragningslista menar 
Ockelbogårdar saknar giltighet, leveransen mot denna 
gränsdragningslista har uteblivit         Underhållsskuld

• Ockelbo kommun har bett Ockelbogårdar att ta fram ett nytt 
förslag på hyresavtal

SIMHALLEN
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• Stor underhållsskuld Simhallen 

• Antagande i september 2021 att Ockelbo kommun skulle få en 
substantiell hyressänkning i avtalet motsvarande en ”kallhyra” på ca 
700.000-800.000 kr.

• Mellanskillnaden till nuvarande hyra på 1,75 MSEK skull då kunna 
finansiera en ombyggnation på ca 5-5,5MSEK samt drift i egen regi. 

• I det hyresförslag som presenterats anges en hyra på 0,9 MSEK men 
då för en mindre yta där endast själva simhallen ingår. Inkluderar vi 
övriga hyror på Uret är förslaget en sänkning med ca 0,6 MSEK

• Givet underhållsskulden och det nya avtalsförslaget är bedömning att 
det innebär en höjd internhyra för Simhallen samt utebliven 
ombyggnation (finansierad enligt ovan).

SIMHALLEN
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• Stor underhållsskuld Simhallen. 

• Ockelbogårdar är tydliga med att deras affärsmodell inte 
innefattas av att drifta en simhall. 

• De har för avsikt att lämna över en anläggning med kända 
underhållsskulder och okända restaureringsbehov. Ockelbo 
Kommun får ta över riskerna! 

• Notera! Ockelbogårdar kommer generellt att lägga över ett 
större ansvar till verksamhetsutövaren i deras lokaler mot en 
hyres reduktion. Läs Gränsdragningslista

UNDERHÅLLSSKULD
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• Skyddsrond, Arbetsmiljöingenjör, VGS

• Ventilation ok, styrs på fuktighet och värme men ev. problem med halten Trikloramniner vid 
längre exponering

• Exponering 8 h/dag ger rinnande näsa och irriterade ögon.

– Aggressivare miljö när svavelsyra (rostfri bassäng) används för att sänka PH istället för 
Saltsyra (kaklad bassäng). 

– Mätning av personalens exponering av Trikloraminer planeras

• 4 st heltid, just nu 1 st långtidssjukskriven

• Håller emellanåt stängt 1-2 dagar i veckan beroende på tillgång till vikarier

• Leder till uteblivna APT, gruppmöten

• Begränsat antalet i lokalen till 25 st mot tidigare 35 st, läs miljö

• Tunga lyft hantering av dunkar i driftrummet som en konsekvens av tidigare incident

• Ökad arbetsbelastning i vänta på underhållsåtgärder

• Får ta emot arga badgäster 

• Scenario kemolycka kan ge klorgas som sprids i kvarteret Uret

• 30% tillförsel av frisk luft, räcker det?

• 2021 Folkhälsomyndigheten reglerande gäller

• Arbetsmiljöverket kommer att komma med nya krav kring hygieniska gränsvärden

• VGS tillsyn med risk att få ett framtida föreläggande inkl. vite

ARBETSMILJÖ
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BESÖKSFAKTA

• 40 st deltagare i simskola tisdagar & torsdagar

• 6 st elever från högstadiet måndagar

• 15 st Vattengympa måndag kväll

• 50 st/dag besökare under öppettiderna tisdag, torsdag, fredag, 
lördag och söndag (5h).

• BEDÖMNING! Tappat upp till 50% av besökarna!
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Hyresgästen ska svara för driften av badhuset liksom samtliga därtill tillhörande kostnader.

Hyresgästen ska vidare svara för underhåll och av hela badhusbyggnaden, vilket definieras som:

(i) den uthyrda lokalen enligt bilaga 3 med angränsande väggar; och

(ii) alla byggnadsdelar ovanför och under den uthyrda lokalen, vilket inkluderar taket till badhuset 
samt alla utrymmen under badhusplanet och bassängerna.

Hyresgästens underhållsansvar för nämnda byggnad följer av vad som närmare anges i bilaga 4 och 
omfattar således tak, byggnadsstommar, inner- och ytterväggar, isolering, bassänger och 
reningsanläggningar.

Hyresgästens ansvar omfattar även samtliga följdskador på omkringliggande byggnation till följd av 
badhusverksamheten, såsom fuktskador orsakade av den. Hyresvärdens underhållsansvar avser

primärt de yttre delarna av byggnaden liksom omgivande asfalterade ytor.

Ska skrivas om!

Ockelbogårdars förslag Drift och Underhåll 
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Exempel från gränsdragningslista som kan ge stora 

konsekvenser

152



Alla bärande och icke bärande delar av byggnadens stomme 
i anslutning till simbassäng
Förslag:
Brister i alla bärande och icke bärande delar av byggnadens 
stomme som är en följd av simbassängen och dess 
verksamhet.
Takkonstruktionen inklusive inner och yttertak, i anslutning  
till simbassängen
Förslag:
Brister i takkonstruktionen inklusive inner och yttertak som 
är en följd av simbassängen och dess verksamhet.
I händelse av oenighet mellan parterna kring uppkomsten av 
bristerna ska utlåtande av oberoende besiktningsman 
inhämtas.

Förslag till ny skrivelse
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Brandskydd exempel på större åtagande
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Kortlista underhållsskuld Simhallen:

1. Klorgasevakuering föreläggande (minst 1,2 MSEK). Släcks av 

brådskande investeringsmedel

2. Problem med styr och regler Släcks av brådskande 

investeringsmedel

• Barnpool och Bubbel avstängd sedan 23/10 p g a 

översvämningsproblem

• Ärendet anmäldes innan sommaren

3. Fuktspärr reception. Ockelbogårdar åtgärdar

4. Fuktskador med dålig lukt under bubbelpool

5. Rost i fogar simhallsgolv samt duschrum (inspektionsrapport VGS)

6. Små hål i bassäng (rostfri), läckage, där man går ner i lagun. 

Rostfläckar

7. Ångbastu. Stängd sedan juni 2020. Utgånget kretskort. Släcks av 

brådskande investeringsmedel

8. Dambastu behöver nytt trä (lavar bytta)

UNDERHÅLLSSKULD - SIMHALLEN
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Budgetkalkyl 2021-12-22 brådskande behov

Budgetkalkyl +/-10%

Indexregleras minst 10%
5,3-6,5 MSEK
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Svenska Badbranschen säger:

• Bedömningen är att kommunerna behöver investera 40 miljarder kronor under en 
tioårsperiod för att klara alla renoveringar och nybyggen. Av cirka 380 anläggningar i 
kommunal drift är omkring 290 äldre än 40 år, vilket kräver nya badhus eller renovering inom 
10–15 år

• Vattentemperaturen har med åren höjts med flera grader generellt Sverige.

• Ångtrycket i badhusluften har ökat fast byggnaden har samma fuktskydd som då den 
färdigställdes för 40–50 år sedan och kan därför leda till läckage, mögelskador, betongsprickor 
och skador i armering.

• Ett badhus kan fungera väl i cirka 40 år. Därefter blir det höga underhållskostnader i förhållande 
till de effekter man får

• Ska man renovera ett gammalt bad och få 20 års livslängd kostar det cirka 27 000 kronor per 
kvadratmeter. Bygger man nytt handlar det om 35 000 kronor per kvadratmeter

• Gamla badhus kräver ny teknik. Både ytskikt och konstruktioner ska underhållas och renoveras 
på grund av en kraftig förslitning

• Det går att bygga en liten simhall för under 100 miljoner, som i Hallstavik där kommunen byggt 
en anläggning med en bassäng på 25 meter

• Nybyggnation: Kostnaden ligger i spannet 200–600 miljoner, beroende på hur stor 
anläggningen är och vad den innehåller

• OCKELBO

• Renovering 677 m2 x 27.000 kr = 18 MSEK

• Nybygge bedömning 50-100 MSEK
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Vad händer nu?

✓ Möte Tekniska – Fastighetschef Ockelbogårdar

✓ Ockelbogårdar ser över gränsdragningslistan-Tydlighet

• Vilka risker tar vi på oss? Underhållsskuld/Okänt restaureringsbehov

• Hur skulle ett ”worst case” kunna se ut? Bärande delar uttjänta

• Ansvarsfördelningen – Delat? Nej, enligt Ockelbogårdar

✓ När det gäller äldre anläggningar är fastighetsägaren
skyldig att hålla byggnaden i gott skick. 

• Om fastighetsägaren inte sköter fastigheten är det reglerna i miljöbalken som 
gäller

• Vem ses som fastighetsägare? Oklart, nyhet för Ockelbogårdar

✓ Tekniska ser över kalkylen – Ramar in det brådskande behovet

• Mål: Fungerande anläggning Brådskande åtgärder för 6 miljoner

• Mål: Släcka föreläggandet Arbetsmiljöverket Ingår i 6 miljoner

• Tekniska ser över sin organisation – kompetens säkrar Pågår

• Förbereda förfrågningsunderlag Pågår

• Risk- & Konsekvensanalys Pågår

• Landa i ett avtal Pågår

• Förstudie: Kommande investeringsbehov exkl. akut investering Ej påbörjad
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UTMANINGAR TEKNISKA:

• Ökat drift- och underhållsansvar

• Kommande investeringar, upphandlingskompetens

• Styrsystem kompetens

• Ockelbogårdar kan bistå till en början i o m 

förvaltningsavtalet
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BESLUTSSTÖD:

1. Godkänna ingåendet i nytt avtal fr om 20230101

• Ockelbo Kommun tar över driften, 

underhållsskulder och okända restaureringsbehov 

för att säkra en simhall i kommunal regi

2. Bevilja brådskande investeringsmedel á 6 miljoner 

kronor

3. Notera! Behov av grundlig upprustning inom de 

närmaste åren motsvarande 15 miljoner för att förlänga 

livslängden
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§ 183 Dnr 2022/00766  

Service- och varuförsörjningsplan 2023 för Ockelbo 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun antas med giltighet 

fr o m 1 januari 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun ska aktualiseras av 

fullmäktige varje år.  

Varuförsörjningsplanen fastställdes första gången av fullmäktige i juni 2014. 

Kommunen har därefter arbetat med att utveckla lands- och glesbygd service 

och tillgång till dagligvaruförsörjning. Servicepunkter har införts och 

riktlinjer för hemsändningsbidrag har fastställts.  

Planen benämns fr o m 2019 som Service- och varuförsörjningsplan.  

Beslutsunderlag 

Service- och varuförsörjningsplan, KS 2022-12-13, förslag.  
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SERVICE- OCH VARUFÖRSÖRJNINGPLAN FÖR  
OCKELBO KOMMUN ÅR 2023 

Inledning 

Ockelbo kommun består av ett flertal byar runt centralorten. Där bor ungefär hälften av 

Ockelboborna. De tre största byarna är Jädraås, Lingbo och Åmot, som alla ligger två mil 

från centralorten och där finns idag olika utbud för hushållen när det gäller dagligvaror. 

Drivmedelsförsäljning finns i dagsläget i alla byarna. Att bibehålla och utveckla nuvarande 

kommersiell service i Jädraås, Lingbo och Åmot är mycket viktigt och ger förutsättningar 

för boende, besökare och företag i byarna. 
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Syfte 

Varuförsörjningsplanen ska ge riktlinjer för en tillfredsställande försörjning av dagligvaror 

och drivmedelsförsörjningen till hushållen i kommunens byar. 

Planen ska vara ett underlag för bedömning i samband med ansökningar om statligt och 

kommunalt ekonomiskt stöd till dagligvarubutiker och drivmedelsstationer på landsbyg-

den för att bibehålla kommersiell service i glesbygden och för att skapa förutsättningar för 

boende i glesbygden.  

Den övergripande målsättningen för kommunen är att trygga en god dagligvaru- och 

drivmedelsförsörjning för kommuninvånarna på landsbygden.  

Nuläge  

Kommentarer 

Ockelbo kommun har under många år haft ett minskande befolkningsunderlag. Under 

åren 2017-2019 har det varit en positiv ökning, men vi har en negativ trend de senaste 

åren. I de utvecklingsplaner som finns för kommunen är bedömningen att befolkningsut-

vecklingen fortsättningsvis kommer att öka. I arbetet med ny Översiktsplan är målet att 

öka med 1 000 invånare till 2040! 

Befolkningsutveckling 2021-01-01 2021-01-01 2020-01-01 2019-01-01 2018-01-01 

Antal invånare 31 december 5873 5 884 5 908 5 925 5 896 

Förändring -11 -24 -17 29 40 

 

Befolkning byarna är följande (OBS! Datum 2022-11-23): Jädraås 282 invånare, Lingbo 492 och Åmot, Västerbo 
412 invånare.  

Kommunens befolkningsutveckling beror till stor del på att födelsetalen fortsätter att un-

derstiga antalet döda. Ockelbo kommun har en äldre befolkning än riksgenomsnittet och en 

relativt mindre andel i åldersgrupperna 20–40 år.  

Nuläge dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i byarna 

Dessa dagligvarubutiker och drivmedelsstationer utgör strategiska centra för dagligvaru- 

och drivmedelsförsörjning för hushållen i byarna. 

• Åmotsbruks Handel Ekonomisk Förening, Masugnsvägen 2, 816 95 Åmotsbruk 

(Tempo) 

• Kjellas Mack AB, Jädraåsvägen 35, 816 91 Jädraås 

• Drivmedelsanläggning intill Restaurang Silverbocken, Södra Lingbovägen, 

816 92 Lingbo. 
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Oktober 2021 övertog nya ägare Kjellas Mack i Jädraås, som varit ute till försäljning en tid. 

Det är otroligt viktigt för landsbygdsutveckling och glädjande att företagare satsar och har 

utvecklingsplaner för anläggningen. Under 2022 byggs del av fastigheten om till en re-

staurangdel.  

2019 beviljades Kjellas Mack stöd från Region Gävleborg, vindkraftsfonden i Jädraås och 

visionsmedel från kommunen vilket möjliggjorde nödvändig investering för att möta mil-

jökraven. Det investerades i nya tankar, oljeavskiljare, spillzoner samt ny pump med betal-

terminal för att ge tillgång till drivmedel hela dygnet. 

Sommaren 2020 invigdes drivmedelsanläggningen i Lingbo. Den var efterlängtad eftersom 

byn varit utan drivmedelsstation sedan Preem lämnade i maj 2018. Etablering av anlägg-

ningen möjliggjordes tack vare den ekonomiska föreningen som bildades och stöd från 

Region Gävleborg, vindkraftsfonden och visionsmedel från kommunen. 

Aktuellt för Tempo i Åmot att åtgärda drivmedelsstationen med en filtreringsmatta och 

ansökan för denna investering görs hos regionen. 

Utvecklingen av förnybara drivmedel ökar i takt med omställningen till ett fossilfritt Sve-

rige. Blöta drivmedel såsom diesel och bensin är fortfarande störst på marknaden och 

framför allt viktig på landsbygden som har en större andel fordon som drivs av bensin och 

diesel. Utveckling av elbilar ökar och för att möta efterfrågan av laddplatser för elbilar be-

höver etableringen av publik laddinfrastruktur öka.  

Kommunen har lagt till ett valbart kriterium; laddplats för elbilar, för Servicepunkt. 

Kommunövergripande översiktsplan 

Översiktsplan ska tjäna som ett övergripande strategidokument och en politisk viljeinrikt-

ning för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras 

på kort och lång sikt. Arbetet kommer att prägla kommunen ett antal år framåt och det är 

viktiga satsningar. Arbetet med ny översiktsplan pågår med projektledare från Västra 

Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) och samråd skedde i början av 2022. 

Den valda tidshorisonten för Ockelbos nya översiktsplan kommer att vara år 2040. Under 

arbetet med planen kommer framtidsbilder och mål att tas fram som visar på hur kommu-

nen vill att Ockelbo ser ut år 2040. Dessa kommer att utgöra grund till översiktsplanens 

ställningstaganden och övergripande planeringsinriktning. Översiktsplanen planeras att 

antas av kommunfullmäktige Q2 2024. 
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Utvecklingsplaner 

De lokala utvecklingsplaner som byarna Jädraås, Lingbo och Åmot arbetade fram 2019 är 

viktiga underlag för kommunen och i arbetet med den övergripande översiktsplanen.  

I utvecklingsplanerna beskrivs byarnas historia, bygdeprofil och de har arbetat fram en 

SWOT-analys, som visar på styrkor, svagheter, möjligheter och hot/hinder. Varje by har 

även skrivit en vision och prioriterat olika fokusområden. Kommunchefen träffar regelbun-

det byaråden och i detta forum finns möjlighet att följa upp arbetet med lokala utveckl-

ingsplanerna.  

Jädraås vision: 

• Vi vill utveckla bygdens fysiska miljö 

• Vi vill verka för en ökad turism i bygden 

• Vi vill verka för en förbättrad kommunikation i bygden 

• Vi vill verka för en bättre samverkan i bygden  

• Vi vill verka för en nystart av skolan samt nya användningsområden 

• Vi vill bevara och utveckla servicen i bygden 

• Vi vill verka för att ge möjligheter till nyinflyttning 

 

Lingbos vision: 

• Vi vill bevara och utveckla servicen i bygden 

• Vi vill verka för en utveckling och en ökad samverkan inom föreningslivet 

• Vi vill utveckla turismen inom bygden 

• Vi vill verka för ett ökat pensionärsboende 

• Vi vill verka för en ökad gemenskap inom bygden 

 

Åmots vision: 

• Vi vill bevara och utveckla servicen i bygden 

• Vi vill verka för en ökad turism i bygden 

• Vi vill bevara och utveckla kultur och fritid inom bygden 

• Vi vill verka för förbättrade kommunikationer inom bygden 

• Vi vill verka för att utveckla näringslivet i bygden 
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Stöd till kommersiell service i glesbygd 

Enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service får ekonomiskt stöd läm-

nas om det kan bidra till att uppfylla målet för den regionala tillväxtpolitiken. Sådant eko-

nomiskt stöd är statligt och prövas och beviljas av länsstyrelsen. 

Dagligvarubutiker på landsbygden kan söka ekonomiskt stöd för sin verksamhet i form av 

investeringsbidrag och servicebidrag från Länsstyrelsen samt hemsändningsbidrag från 

kommunen. Investeringsstöd kan sökas hos både Länsstyrelsen och Region Gävleborg.  

I första hand kan företagare som har en dagligvarubutik eller en bensinstation i ett gles- 

eller landsbygdsområde få stöd. Om det finns särskilda skäl kan även företagare som har 

en fackhandelsbutik få stöd. Även näringsidkare som bedriver verksamhet med varubuss 

och säljer dagligvaror till konsumenter kan, om det finns särskilda skäl, beviljas stöd. 

För drivmedelsanläggningar kan investeringsbidrag och servicebidrag ges till den sista an-

läggningen på orten och där avståndet till närmaste konkurrerande försäljningsställe är cirka 

20 km eller mer. En bedömning får göras från fall till fall om andra omständigheter har 

betydelse för att upprätthålla den kommersiella servicen. Det gäller både bemannade och 

obemannade drivmedelsanläggningar. 

Investeringsstöd 

Investeringsstöd är ett stöd som lämnas direkt till företagaren. Investeringsbidraget kan 

sökas för inköp, inredning, utrustning, ny- eller ombyggnad eller större reparationer av lo-

kaler. Bidraget kan även sökas för utbildningsinsatser och åtgärdsprogram som syftar till 

att höja lönsamheten eller förbättra servicen. 

Servicebidrag  

Servicebidraget kan sökas av företag som är särskilt viktiga för konsumenternas varuför-

sörjning, om de drabbats av tillfälliga lönsamhets- och likviditetsproblem. Syftet är att för-

hindra eller fördröja nedläggningar. Bidrag kan ges med högst 250 000 kr per år och läm-

nas för sammanlagt tre år (åtgärdsplan krävs). 

Hemsändningsbidrag 

Hemsändningsbidraget kan sökas från kommunen av de butiker som upprätthåller hem-

sändning av dagligvaror till kunder som har svårt att själva ta sig till butiken. Bidrag är ett 

kommunalt stöd som delvis finansieras med statliga medel.  

Det statliga stödet lämnas till kommunen om kommunen ekonomiskt bidrar till en butiks 

hemsändning av dagligvaror till hushåll eller om kommunen anordnar inköpsturer till en 

butik. Butiken får 200 kronor per kund och inköpstur där kommunen söker stöd för 50 % 

av kostnaden hos regionen. 
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Tidigare har kommunen beviljats statligt stöd för serviceresor mellan byarna och centralor-

ten. Dessa serviceresor kan inte längre finansieras via hemsändningsbidrag.  

Servicepunkter 

Inledning 

Grundläggande service är mycket viktigt för att få utveckling och ökad tillväxt i kommu-

nen. Tillgången till dagligvaror, drivmedel och mötesplats på orten är en förutsättning för 

företagande, boende och besöksnäring.  

För att stärka den lokala handeln och bensinmacken i byarna ges möjlighet att ansöka om 

att få uppdragsavtal för att tillhandahålla servicepunkter. På Servicepunkterna ska man till 

exempel kunna komma och träffas över en kopp kaffe, göra sina ärenden över nätet, ta del 

av information via broschyrer samtidigt som handeln stärks.  

Syfte 

Anledningen är att fler ska besöka butiken/macken och uträtta sina ärenden, träffa männi-

skor och samtidigt stärka handeln.  

Målsättningen för en lokal servicepunkt är att den ska vara ett viktigt nav för sin ort och 

den service som den kan komma att erbjuda för boende och besökare. Servicepunkten ska 

vara den naturliga mötesplatsen i en by/ort.  

Upplägg 

Ansökan för Servicepunkt, ett uppdragsavtal med kommunen, hanteras av kommunens 

näringslivsenhet. En Servicepunkt per ort (Jädraås, Lingbo och Åmot) och avtal tecknas på 

tre år, med avstämning årligen. Inför ny ansökningsperiod ska ansökan vara inlämnad sen-

ast sista oktober. Finns flera ansökningar från orten tas beslut om Servicepunkt i samråd 

med respektive byaråd. 

Kommunens kriterier gäller för Servicepunkter och minst tre kriterier ska uppfyllas för att 

bli godkänd. Det finns totalt nio kriterier, varav punkt 1 (turistinformation, turistiskt 

material) är obligatoriskt. Ersättning utbetalas för max fem av kriterierna. 

 

 

 

1. Turistinformation/turistmaterial/Servicepunkten bereder plats för kommunens Som-

marmagasin och karta (viktigt att meddela Turistbyrån innan materialet tar slut). Gärna 

komplettera med information utifrån besökarnas önskemål och behov, försäljning av 

fiskekort, anslagstavla för lokala evenemang med mera. Delta vid kommunens inform-

ationsträffar (Turismforum två gånger/år).  
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2. Erbjuda hemkörning av livsmedel. 

3. En caféhörna som ger möjlighet till en stunds samvaro. 

4. Dator med internetuppkoppling eller tillgång till wifi. 

5. Anordna minst tre aktiviteter fördelade under året. Aktiviteter anges vid ansökan om 

ersättningen. Önskvärt att aktiviteterna ska samla fler aktörer vilket ger ett mervärde 

för byarna i form av samarbete. 

6. Erbjuda kopiera, scanna och skriva ut-tjänst. 

7. Post- och paketutlämning 

8. Övrigt utifrån ortens förslag (sker i samråd med näringslivsenheten och ortens byaråd) 

9. Laddstation för elbil  

 

Villkor och ersättningsnivå 

Det ska tydligt framgå att det är en Servicepunkt och att kommunen är delaktig. Skylt till-

handahålls av kommunen. 

För att bli godkänd som Servicepunkt krävs att minst tre kriterier uppfylls. Ersättning er-

hålls för max fem kriterier och för var och en av tjänsterna betalar kommunen 7 000 kro-

nor till företaget, maximalt 35 000 kronor. 

Utbetalning sker efter avtalet godkänts och undertecknats av båda parter. Om avtalet inte 

fullföljs blir företaget återbetalningsskyldig. 

Grundkrav 

Näringsstället ska hålla öppet minst fem timmar per dag, fem dagar i veckan. Lokalerna 

ska vara tillgänglighetsanpassade, bedöms av Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsför-

valtning. 

Ersättningen avser bidrag för ett kalenderår. Rapport ska inlämnas varje år av respektive 

ort och inlämnas till kommunens näringslivsenhet senast den sista januari varje år. 

 

Aktuella överenskommelser servicepunkter 

Tempo, Åmot  2023-01-01--2025-12-31 

Kjellas mack, Jädraås   2023-01-01--2025-12-31 

 

Kommunen ser kontinuerligt över möjligheterna att utveckla servicen i byarna. Ambitionen 

är att de tre byarna ska ha servicepunkter.  
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Riktlinjer för hemsändningsbidrag 

Hemsändningsbidrag syftar till att vara ett stöd för landsbygdshushållens dagligvaruför-

sörjning och värna om lanthandlarna (gäller inte tätort Ockelbo). Butiken ska söka om och 

beviljas varuhemsändningsbidrag innan leveranser kan ske. Ansökan skickas till närings-

livsenheten, Ockelbo kommun. Information finns på kommunens hemsida. 

Hemsändning kan även innebära inköpsresa, kunderna hämtas till butiken så de kan 

handla på egen hand. Detta för att kunderna utöver inhandling ska få ett socialt utbyte 

med andra kunder och personalen i butiken. Kunden ansöker om hemsändning eller in-

köpsresa hos beviljad butik. 

Villkor för kund 

För att ett hushåll ska få varuhemsändning eller inköpsresa måste man ha svårigheter att 

ta sig till butiken på egen hand. Sådana svårigheter kan till exempel vara att man inte har 

egen bil, att kollektivtrafik saknas eller att man har någon funktionsnedsättning. Hemsänd-

ning ersätter inte färdtjänst.  

Hushåll dit varorna ska levereras/inköpsresa ska ligga i byn med ett upptagningsområde 

inom 20 km från butiken som beviljats hemsändningsbidrag från kommunen.  

Ansökan om varuhemsändning eller inköpsresa görs av kunden till butiken och denna be-

dömer och beslutar enligt villkoren (kontakta näringslivsenheten vid oklarheter). Butiken 

för ett register/kvittenslista över hemsändning/inköpsresor som utgör underlag för redo-

visning av hemsändningsbidrag till kommunen.  

Varuhemsändning omfattar livsmedel och andra dagligvaror. Andra varor i butikens sorti-

ment kan också ingå om det inte förorsakar extra kostnader. Butiken avgör vilka dagar 

som hemsändningen eller inköpsturen sker. Kommunen rekommenderar butiker att ta ut 

en plockavgift av kund för denna service samt en lägsta inköpsgräns för beställning av 

dagligvaror. 
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Hantering och rapportering 

Det är butikens ansvar att ordna transport och försäkring för denna tjänst. 

Varje hemsändning/inköpsresa ska noteras av butiken i en kvittenslista. Där ska kundens 

namnteckning finnas samt datum för varje tillfälle. Denna lista sparas i butiken och enligt 

GDPR.  

Butiken får bidrag från kommunen för de hushåll som uppfyller villkoren med 200 kr per 

hemsändning högst en gång per vecka och hushåll.  

Utbetalning sker till butiken två gånger per år genom att butiken rapporterar in totala an-

talet hemsändning/inköpsresor via en e-tjänst senast 31 juli för första halvårets leveranser 

och senast 31 januari för andra halvårets leveranser. 

Näringslivskontoret hanterar hemsändningsbidraget och utbetalningar för detta.  

Aktuella överenskommelser hemsändning: 

Tempo i Åmot har sedan januari 2018 avtal för hemsändning och inköpsresor. Avtalet gäl-

ler tills vidare, med en uppsägningstid om tre månader (reservation för ändrade förutsätt-

ningar). 

Nya ägare på Kjellas Mack i Jädraås är informerade om hemsändning. 

Mål och slutsats  

Varuförsörjningsplanen ska aktualiseras årligen och i samband med mål och budgetpro-

cessen.  

Service på landsbygden är en förutsättning för att hela Ockelbo kommun ska växa och ut-

vecklas. I föregående serviceplan stod att kommunen avsågs lämna in en ansökan till 
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Tillväxtverket för en förstudie ”Ökad tillgänglighet till livsmedel i Ockelbo kommun”. I dia-

log med Tillväxtverket insåg vi att förstudiens inriktning inte stämde med utlysningen. 

Ockelbo kommun har Kuxabussar (samordning av kollektivtrafik och skolskjutsar) i trafik 

från byarna till centralorten, vilket underlättar människors möjlighet att bo i glesbygd och 

få tillgång till den service som finns.  

Kommunen har sedan flera år tillbaka handlingsturer till byarna Jädraås, Lingbo, Mörtebo, 

Gammelfäbodarna och Vansbron och det fortsätter vi med. Kommunen beviljas inte längre 

statligt stöd för serviceresorna mellan byarna och centralorten utan får nu själva stå för 

hela kostnaden för dessa resor. 
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§ 170 Dnr 2022/00769  

Säkerhetspolicy för Ockelbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Säkerhetspolicy för Ockelbo kommun godkänns med giltighet fr o m  

2023-01-01.                       

 

Ärendebeskrivning 

En säkerhetspolicy har utformats för Ockelbo kommuns styrelse, nämnder 

och förvaltningar. Policyn har syftet att skapa en kommungemensam 

inriktning och samsyn på kommunens säkerhetsarbete samt att tydliggöra 

ansvar. Kommunfullmäktige beslutar om dokumentet. Fokus i policyn är 

övergripande inriktning och styrning av säkerhetsarbetet i Ockelbo kommun. 

Policyn konkretiseras i underliggande planer med riktlinjer och rutiner samt 

styrande dokument inom respektive område. Policyn räknar upp ett antal 

åtgärdsområden som den minst ska omfatta. Policyn ska revideras vid behov.  

Beslutsunderlag 

Säkerhetspolicy för Ockelbo kommun                          

Inlägg 

Madelene Håkansson (MP) 
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Inledning  

Syftet med policyn  
Denna policy syftar till att skapa en kommungemensam inriktning och samsyn på 
kommunens säkerhetsarbete samt att tydliggöra ansvar.  
 
Vem omfattas av policyn  
Denna policy gäller för Ockelbo kommuns styrelse, nämnder och förvaltningar. 

Koppling till andra styrande dokument  
Policyn konkretiseras i underliggande planer med riktlinjer och rutiner samt 
styrande dokument inom respektive område. 

Revidering  
Policyn ska revideras vid behov. 
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Säkerhetspolicy för Ockelbo kommun  
 
Säkerhet är en del av verksamhetens riskhantering och kan beskrivas som 
tillståndet att vara skyddad från skada eller annan fara. Säkerhet kan också avse 
kontroll av erkända faror för att uppnå en acceptabel risknivå.  

 säkerhetsarbetet ska vara en integrerad del i all verksamhet som bedrivs inom 
kommunen 

 säkerhetsarbetet ska vara riskbaserat för att förebygga oönskade händelser 
och olyckor samt begränsa följderna av sådana för människor, miljö, 
verksamheter och egendom. 

 Säkerhetsarbetet ska vara långsiktigt och kontinuerligt. Säkerhetsarbetet ska 
bedrivas med utgångspunkt från kontinuerliga riskanalyser och med tyngdpunkt 
på förebyggande aktiviteter 

Omfattning 

Åtgärdsområden som ska inkluderas i säkerhetsarbetet är minst nedanstående 
områden: 

 krisberedskap  

 säkerhetsskydd  

 civilt försvar  

 informationssäkerhet  

 dataskydd 

 it- och cybersäkerhet 

 personsäkerhet  

 fysiskt skydd  

 systematiskt brandskydd   

 trygghets- och brottsförebyggande verksamhet 

 

 

.  
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Ansvar  
 
Kommunfullmäktige uttrycker sin viljeinriktning genom denna policy. 
 
Ansvaret för säkerhetsarbetet följer kommunens verksamhetsansvar där 
förvaltningschefen har det övergripande ansvaret i sin förvaltning. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för samordning och uppföljning 
för det övergripande säkerhetsarbetet. 

 
Säkerhetschefen har det övergripande och strategiska ansvaret att leda, utveckla 
och samordna kommunens övergripande säkerhetsarbete samt att stödja 
verksamheterna i deras säkerhetsarbete.  
 
Alla medarbetare ska aktivt arbeta för ökad säkerhet och ta ett ansvar för att 
säkerheten fungerar samt informera om upptäckta brister. 
 
Inom respektive åtgärdsområde ska det finnas uttalad ansvarsbeskrivning. 
 
Samordnande funktioner inom de olika åtgärdsområdena ska vid behov 
samverka med varandra för att få en samsyn inom kommunens totala 
säkerhetsarbete. 
 
Varje verksamhet ska, både inom den egna verksamheten samt tillsammans med 
säkerhetschefen eller annan stödfunktion, planera och öva för hur kritiska 
funktioner kan upprätthållas och fungera vid störningar, så kallad 
kontinuitetsplanering.  
 
Externa parter 

Verksamhetsansvarig ska säkerställa att externa parter såsom entreprenörer, 
inhyrd personal, konsulter och leverantörer uppfyller och följer relevanta delar 
inom säkerhetsområdet. 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-12-09 
Referens 

KS 2022/00781  
 

  

 

 Kommunfullmäktige 

 

Anmälan av medborgarförslag - Anlägga hundrastgård 
centralt i Ockelbo 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

”Anlägga hundrastgård centralt i Ockelbo. 

Många skulle behöva ett ställe att träna säkert med sin hund som de inte 

kan/vill släppa. Gärna centralt så man känner sig trygg att vistas där, inte vid 

brukshundklubben eller Wij.  

I Gävle verkar det vara mycket på gång, kanske kan Ockelbo ta inspiration 

och rygg på dem? I Gävle har man en landskapsarkitekt för att ta fram nya 

miljöer: "I Gävle kommun finns i dagsläget 17 hundrastgårdar. -

Hundrastgårdarna är en del i stadsplaneringen och det är viktigt hur de är 

utformade. Hundar liksom människor behöver flexibla, varierande och 

kreativa gröna utemiljöer för att må bra, säger Erika Klang, 

landskapsarkitekt och den som arbetat fram Gävle Hundrastgårdsprogram". -

I Ockelbo räcker det med en hundrastgård! :) 

Söderhamns kommun har också en fin hundrastgård! 

Älgparken har en perfekt hundrastgård: varierad natur, en ställning för 

träning och avslappning samt perfekt staket. Enligt uppgift från dem kostade 

det ca 30.000 kr, men det var några år sedan den byggdes. Kanske kan man 

höra med dem hur mycket tid som behövs läggas på underhåll. 

Har ett par förslag på lämplig plats för detta, men huvudsaken är att det är 

längs gångstråk och centralt så man känner sig trygg. Bra att utnyttja övrig 

belysning. Det vore roligt med något norr om sundsbron, då norr är eftersatt 

vad gäller områden av sällskapsytor. Dungen bakom ambulansen eller längs 

cykelvägen vid stenhuggaren i korsningen mot rödladan, rakt nedanför 

Lennys färg, stor yta och varierad natur! Perfekt för alla som går slingan 

samt gör cykelbanan (som känns otrygg) lite mer trafikerad av människor 

som promenerar sina hundar vilket medför större trygghet för övriga 

gångtrafikanter där:)! 
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Ockelbo kommun 

Datum 

2022-12-09 
 

KS 1.1.1.1 
2022/00781 

Sida 

2(2) 

 

 

Med tanke på att det finns så mycket hundar i byn så borde väl intresset från 

kommunen finnas för att medborgarna skall kunna släppa hundarna utan risk 

för att de smiter eller springer efter annan hund. 

Hoppas på detta och att Ockelbo kommun blir inkluderande för alla, även 

oss som vill träna med sina hundar!”                         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Anlägga hundrastgård centralt i Ockelbo 

Bilaga - Nu startar upprustningen av Gävle kommuns hundrastgårdar                          
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Ärendenummer: #3933 | (signerad) | Datum: 2022-11-28 15:31 Sida  av 1 3

Medborgarförslag
Ärendenummer: #3933 | (signerad) | 2022-11-28 15:31

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.

Anlägga hundrastgård centralt i Ockelbo.

Jag har sedan tidigare skrivit till tekniska om detta men fått detta svar:

" Hej Jenny, Tyvärr så har vi inte de resurser som krävs för att tillhandahålla en hundrastgård.

Mvh Tekniska enheten"

Då jag anser att de resurser detta skulle kräva inte är så stora att Kommunen inte skulle besitta 
dessa skickar jag härmed om frågan som medborgarförslag att behandlas i kommunfullmäktige.
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Ärendenummer: #3933 | (signerad) | Datum: 2022-11-28 15:31 Sida  av 2 3

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.

Många skulle behöva ett ställe att träna säkert med sin hund som de inte kan/vill släppa.

Gärna centralt så man känner sig trygg att vistas där, inte vid brukshundklubben eller Wij.

I Gävle verkar det vara mycket på gång, kanske kan Ockelbo ta inspiration och rygg på dem?. I 
Gävle har man en landskapsarkitekt för att ta fram nya miljöer: "I Gävle kommun finns i 
dagsläget 17 hundrastgårdar. -Hundrastgårdarna är en del i stadsplaneringen och det är viktigt 
hur de är utformade. Hundar liksom människor behöver flexibla, varierande och kreativa gröna 
utemiljöer för att må bra, säger Erika Klang, landskapsarkitekt och den som arbetat fram Gävle 
Hundrastgårdsprogram". -I Ockelbo räcker det med en hundrastgård! :)

Söderhamns kommun har också en fin hundrastgård!

Älgparken har en perfekt hundrastgård: varierad natur, en ställning för träning och avslappning 
samt perfekt staket. Enligt uppgift från dem kostade det ca 30.000 kr, men det var några år sedan 
den byggdes. Kanske kan man höra med dem hur mycket tid som behövs läggas på underhåll.

Har ett par förslag på lämplig plats för detta, men huvudsaken är att det är längs gångstråk och 
centralt så man känner sig trygg. Bra att utnyttja övrig belysning.

Det vore roligt med något norr om sundsbron, då norr är eftersatt vad gäller områden av 
sällskapsytor. Dungen bakom ambulansen eller längs cykelvägen vid stenhuggaren i korsningen 
mot rödladan, rakt nedanför Lennys färg, stor yta och varierad natur! Perfekt för alla som går 
slingan samt gör cykelbanan (som känns otrygg) lite mer trafikerad av människor som 
promenerar sina hundar vilket medför större trygghet för övriga gångtrafikanter där:)!

Med tanke på att det finns så mycket hundar i byn så borde väl intresset från kommunen finnas 
för att medborgarna skall kunna släppa hundarna utan risk för att de smiter eller springer efter 
annan hund.

Hoppas på detta och att Ockelbo kommun blir inkluderande för alla, även oss som vill träna med 
sina hundar!

Se bifogad fil nedan

Bifoga fil

Om du vill bifoga ett dokument (förslagsvis i .docx eller .pdf-format) med ditt förslag kan du göra 
det här.

    (51 KB)Hundrastgård Gävle kommun.htm

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Ärendenummer: #3933 | (signerad) | Datum: 2022-11-28 15:31 Sida  av 3 3

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
-

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort
81631 Ockelbo

 Adress
BYVÄGEN 29

 För- och efternamn
Jenny Katrin Eriksson

 Personnummer

2. Övrigt

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde

Nej

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Jenny Katrin ErikssonNamn: 
Person ID: 

2022-11-28 15:31Datum: 
150FDF07CCC5F8125A47F007204ACBE7A4D1C45ASignerad checksumma: 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-12-14 
Referens 

KS 2022/00797  
 

  

 

 Kommunfullmäktige 

 

Anmälan av medborgarförslag - Intern Möbelpool 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

”Förslaget är att Ockelbo kommun skapar en intern Möbelpool dvs en 

prylplattform där alla kommunens möbler och prylar – i stället för att stå 

avställda och oanvända i förråd och lager i de olika verksamheterna - finns 

kategoriserade och samlade på ett och samma ställe för att kunna sökas fram 

i en katalog och användas av andra verksamheter istället för att köpa nytt. 

En intern Möbelpool sparar resurser, pengar och minskar kommunens 

miljöpåverkan (även om det initialt kan bli en kostnad för att bygga upp 

verksamheten). 

På en Möbelpoolen tas alla brukbara möbler och prylar om hand, kanske 

rengörs eller skruvas till vid behov för att sedan fotas och katalogiseras för 

att kunna erbjudas till resten av kommunens verksamhet. 

Ett exempel på en kommun som infört systemet och under bara en månad 

kunnat spara över 500 000 kr är Falu kommun. Mer går att läsa om 

verksamheten i Falun här: 

https://falun.off2off.se/#!/pages/om” 

                         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Intern möbelpool                          

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Ärendenummer: #3934 | (signerad) | Datum: 2022-12-02 21:20 Sida  av 1 2

Medborgarförslag
Ärendenummer: #3934 | (signerad) | 2022-12-02 21:20

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.

Förslaget är att Ockelbo kommun skapar en intern Möbelpool dvs en prylplattform där alla 
kommunens möbler och prylar - istället för att stå avställda och oanvända i förråd och lager i de 
olika verksamheterna - finns kategoriserade och samlade på ett och samma ställe för att kunna 
sökas fram i en katalog och användas av andra verksamheter istället för att köpa nytt.

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.

En intern Möbelpool sparar resurser, pengar och minskar kommunens miljöpåverkan (även om 
det initialt kan bli en kostnad för att bygga upp verksamheten)

På en Möbelpoolen tas alla brukbara möbler och prylar om hand, kanske rengörs eller skruvas 
till vid behov för att sedan fotas och katalogiseras för att kunna erbjudas till resten av 
kommunens verksamhet.

Ett exempel på en kommun som infört systemet och under bara en månad kunnat spara över 
500 000 kr är Falu kommun.

Mer går att läsa om verksamheten i Falun här:

https://falun.off2off.se/#!/pages/om

2. Övrigt
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Ärendenummer: #3934 | (signerad) | Datum: 2022-12-02 21:20 Sida  av 2 2

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort
81631 Ockelbo

 Adress
PETERSBURG 18 LGH 1102

 För- och efternamn
Tove Cecilia Lindström

 Personnummer

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde

Nej

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Tove Cecilia LindströmNamn: 
Person ID: 

2022-12-02 21:20Datum: 
93A4B0E0F6B22801A452DBCC6B3BBB5C8A1361C0Signerad checksumma: 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-12-14 
Referens 

KS 2022/00805  
  

  

 

 Kommunfullmäktige 

 

Anmälan av medborgarförslag - Organisatorisk flytt av 
personal 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till utbildnings- och kulturnämnden för 

beredning. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

”Att simhallspersonalen organisatoriskt flyttas till Tekniska enheten. 

När förvaltningen av simhallen förflyttas från Ockelbogårdar till Tekniska 

enheten så vore det lämpligt att även personalen tillhör tekniska. Så att allt 

som rör simhallen hamnar under samma enhet.” 

                         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag Organisatorisk flytt av personal                          

Beslutet ska skickas till 

Utbildnings- och kulturnämnden 
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Kommunstyrelsen 
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§ 185 Dnr 2021/00506  

Svar på medborgarförslag - Kulturarvstrappa 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

 

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.” 

Medborgarförslaget överlämnades till utbildnings- och kulturnämnden som 

2022-11-30, § 96 svarar: 

” Svar: Grundskolan styrs och regleras av skollagen, läroplan för 

grundskolan, kursplaner och timplaner. Utifrån dessa styrdokument planeras, 

genomförs och följs undervisningen upp. 

Förslaget att bygga upp en Kulturarvstrappa skulle innebära ett gediget 

arbete med framtagande av en planering som kan kopplas samman med 

grundskolans styrdokument samt de kommunala målen för verksamheten. 

I dagsläget ser vi inte att det finns utrymme för det arbetet inom befintlig 

budget och organisation samt att det inte ingår i målen som behöver 

prioriteras för grundskolan.  

Inför läsår 2024/2025 kommer Kulturarvstrappan vara med i beaktande. 

Det är ett bra förslag och vissa delar gör grundskolan redan idag, såsom: 

• besök på Fornwij 

• besök i byarna 

• besök på Pålsgården med en guide från Hembygdsgården 

• vandrar olika sträckor på Gästrikeleden som avslutas i Rönnåsen  

• ”Från Jord till bord” på Wij trädgårdar där eleverna planterar i maj och 

skördar i augusti.                         

Beslutsunderlag 
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Utbildnings- och kulturnämndens beslut 2022-11-30, § 96 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 2022-11-09, § 81 

Medborgarförslag - Kulturarvstrappa 
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§ 96 Dnr 2022/00157  

Svar på medborgarförslag - Kulturarvstrappan 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Medborgarförslaget anses besvarad.                       

 

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”.     

 

 

Svar: 

Grundskolan styrs och regleras av skollagen, läroplan för grundskolan, 

kursplaner och timplaner. Utifrån dessa styrdokument planeras, genomförs 

och följs undervisningen upp. 

 

Förslaget att bygga upp en Kulturarvstrappa skulle innebära ett gediget 

arbete med framtagande av en planering som kan kopplas samman med 

grundskolans styrdokument samt de kommunala målen för verksamheten. 

 

I dagsläget ser vi inte att det finns utrymme för det arbetet inom befintlig 

budget och organisation samt att det inte ingår i målen som behöver 

prioriteras för grundskolan.  

 

Inför läsår 2024/2025 kommer Kulturarvstrappan vara med i beaktande.  
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Det är ett bra förslag och vissa delar gör grundskolan redan idag, såsom: 

- besök på Fornwij 

- besök i byarna   

- besök på Pålsgården med en guide från Hembygdsgården  

- vandrar olika sträckor på Gästrikeleden som avslutas i Rönnåsen 

”Från Jord till bord” på Wij trädgårdar där eleverna planterar i maj och 

skördar i augusti.        

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2022-11-17. 

Utbildnings- och kulturnämnden § 81/2022. 

Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2022-10-27. 

Kommunfullmäktige § 52/2022. 

Utbildnings- och kulturnämnden § 54/2022. 

Kommunfullmäktige § 73/2021. 

Medborgarförslag – Kulturarvstrappan                          

 

 

      

      

      

      

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

KS/KF 
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§ 81 Dnr 2022/00157  

Medborgarförslag - Kulturarvstrappan 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Återremitteras till förvaltningen. 

 

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 

Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsterivelse 2022-10-27. 

Kommunfullmäktige § 52/2022. 

Utbildnings- och kulturnämnden § 54/2022. 

Kommunfullmäktige § 73/2021. 

Medborgarförslag – Kulturarvstrappan. 

Inlägg 

Jörgen Alkberg (S), Inger Högberg Alkberg (C) 
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§ 186 Dnr 2020/00679  

Svar på motion - Utred behovet av barnomsorg på 
obekväm tid ("Nattis") i Ockelbo kommun (SD) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad.                       

 

Reservation 

Jonny Lindblom (SD), Linus Gunnarsson (M), Bo Stenbeck (M) och  

Dan Brodin (KD) reserverar sig till förmån för Jonny Lindbloms (SD) 

yrkande.                 

 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har genom Liz Zachariasson, Jonny Lindblom och Joel 

Strömner yrkat: 

- Att Ockelbo kommun omgående inleder en omfattande och återkommande 

kartläggning av kommuninvånarnas behov av barnomsorg på obekväm tid. 

- Att uppdra åt Utbildnings- och kulturnämnden att upprätta barnomsorg som 

erbjuder tillsyn på obekväm tid, om utredningen påvisar ett relevant behov. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-20, § 114 att återremittera motionen 

med motivering att utreda de i motionssvaret omnämnda övriga alternativ.  

 

Utbildnings och kulturförvaltningen har genomfört en 

behovsundersökning/intresseanmälan. Information till vårdnadshavare har 

skett via Schoolsoft, Facebook och ockelbo.se. Vårdnadshavare har även 

kunnat lämna sin intresseanmälan via E-tjänst. Utbildnings- och 

kulturnämnden konstaterar i beslut 2022-09-21, § 65, att inkomna 

ansökningar till omsorg på obekväm tid ger ett för litet underlag för att 

öppna upp verksamhet samt att de ekonomiska möjligheterna inte finns att 

tillgå. ”Nattis” ingår dock i utbildnings- och kulturnämndens förslag till en 

övergripande lokalutredning.                         

 

 

Beslutsunderlag 

UKN beslut 2022-09-21, § 65 – Behovsundersökning Nattis – förlängd 

svarstid 
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KF beslut 2021-12-20, § 114 – Motion – Utred behovet av barnomsorg på 

obekväm tid (”Nattis”) i Ockelbo kommun 

Motion - Utred behovet av barnomsorg på obekväm tid ("Nattis") i Ockelbo 

kommun (SD)                          

Yrkande 

Jonny Lindblom (SD) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Jonny Lindbloms (SD) yrkande och finner 

att motionen ska anses besvarad. 

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD) 
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§ 65 Dnr 2022/00052  

Behovsundersökning Nattis - förlängd svarstid 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

1. Dom inkomna ansökningar till omsorg på obekväm tid, Nattis, ger för 

litet underlag för att öppna upp nämnda verksamhet och dom 

ekonomiska möjligheterna finns inte att tillgå.   

2. ”Nattis” ingår i utbildnings- och kulturnämndens förslag till en 

övergripande lokalutredning inom UKN. 

 
Reservation 

Jonny Lindblom (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av inkomna intresseanmälningar för barnomsorg på obekväm 

tid ”Nattis” efter förlängd svarstid.      

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturnämnden § 55/2022.      

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD), Jörgen Alkberg (S), Torbjörn Nyholm (S), Inger 

Högberg Kalmering (C), Anders Hallman (V), Inger Norell Prepula (S) 
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Motion 
Utred behovet av barnomsorg på obekväm tid ("Nattis") i Ockelbo kommun 
 
Det främsta syftet med barnomsorg oavsett form och upplägg, är att vårdnadshavare ska ha 
någonstans att lämna sina barn medan de arbetar. Därför är det problematiskt att det idag 
saknas lagkrav på att kommuner ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. I ett 
välfärdssamhälle som bygger på att de som kan ska arbeta och bidra, blir det högst märkligt 
att den barnomsorg som idag erbjuds i Ockelbo, förutsätter att alla vårdnadshavare arbetar 
dagtid.  
 
Skolinspektionens granskning (2016) betonar att kommuner, som inte erbjuder omsorg på 
obekväm tid, kontinuerligt bör genomföra kartläggningar för att undersöka vilka behov som 
finns hos kommuninvånarna. Att förlita sig på sammanställningar av faktiska ansökningar 
eller förfrågningar från vårdnadshavare, för att skapa sig en bild av behovet, har visat sig ge 
missvisande resultat i relation till reellt behov. 
 
Sverigedemokraterna anser att det ska vara en självklarhet att människor ska kunna arbeta 
på obekväm tid. Vi ser behov av en grundlig utredning, enligt Skolinspektionens 
rekommendationer, kring behovet av barnomsorg på obekväm tid.  
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att kommunfullmäktige 
beslutar: 
 
Att Ockelbo kommun omgående inleder en omfattande och återkommande kartläggning av 
kommuninvånarnas behov av barnomsorg på obekväm tid. 
 
Att uppdra åt Utbildnings- och kulturnämnden att upprätta barnomsorg som erbjuder tillsyn 
på obekväm tid, om utredningen påvisar ett relevant behov. 
  
 
 
För Sverigedemokraterna 
 
 
Liz Zachariasson  
Jonny Lindblom 
Joel Strömner 
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§ 187 Dnr 2021/00164  

Svar på motion - Ockelbo som utbildningscentrum (MP) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

                       

 

Ärendebeskrivning 

Niels Hebert (MP) har lämnat in följande motion: 

”Utbildning är utvecklande för människor och samhälle. För en kommun 

som Ockelbo har utbildning strategisk betydelse. Gävleborg är länet med den 

lägsta utbildningsnivån i landet. Ockelbo hör till de kommuner i länet där 

invånarna har lägst utbildningsnivå. Det är minst sagt oroande med tanke på 

kunskapers allt större betydelse i hela arbetslivet. 

 

Miljöpartiet föreslår att: 

• en utredning görs för att lämna förslag på utbildningar som av olika 

huvudmän (t ex kommunen/yrkeshögskola, folkhögskola) kan etableras 

och utvecklas i Ockelbo. 

• tänkbara huvudmän, finansiering, lokala och regionala 

samverkansmöjligheter och etableringsförutsättningar redovisas - 

utredningen görs skyndsamt, eftersom utbildning på en gång gagnar den 

enskilda kommuninvånaren och är av strategisk betydelse för Ockelbos 

utveckling.” 

Motionen överlämnades till utbildnings- och kulturnämnden som  

2022-11-09, § 82 svarar: En utmaning för hela utbildningssystemet är att 

arbetsmarknaden förändras snabbt och ställer nya krav. Vuxenutbildningen i 

Ockelbo erbjuder redan idag ett rikt utbud av utbildningar av olika slag både 

inom och utom kommunen. Exempel: 

• Sfi, svenska för invandrare 

• Grundläggande kurser 

• Gymnasiala kurser 

• Vård- och omsorgsutbildning 

• Jobbspår 

• Distansstudier via Hermods 

• Yrkesutbildningar via Gästrikevux 
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Flexutbildning 

• Eleverna väljer när de vill påbörja en FLEX-kurs och i vilken takt från 5 

veckor (helfart, 100%) till 20 veckor (kvartsfart, 25%).  

• Eleverna tittar på förinspelade föreläsningar och gör uppgifterna i 

lärplattform, Canvas. 

• Handledningsmöte och provtider kan bokas både dagtid kl.9-12 och 

kvällstid kl.16-19. 

 

Lärcentrum 

• Lärcentrum är en mötesplats främst för distansstuderande oavsett 

utbildningsanordnare. Tillgång till lokaler som har en studievänlig och social 

miljö. 

• Alla som är folkbokförda i Ockelbo eller har sin arbetsplats inom 

kommungränsen får göra tentamen kostnadsfritt. 

• Även om du läser på distans vid en högskola, yrkeshögskola eller ett 

universitet i en annan stad kan du göra din tentamen i Ockelbo. 

 

Ockelbo kommun är en liten kommun med begränsade resurser, det finns 

inte utrymme i dagsläget att genomföra en utredning inom befintlig 

organisation. 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 2022-11-09, § 82 

Motion – Ockelbo som utbildningscentrum 
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§ 82 Dnr 2022/00244  

Svar på motion - Ockelbo Utbildningscentrum 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Utbildnings- och kulturnämndens förslag till Kommunfullmäktige: 

Motionen avslås. 

 

Ärendebeskrivning 

Niels Hebert (MP) har lämnat in följande motion: 

”Utbildning är utvecklande för människor och samhälle. För en kommun 

som Ockelbo har utbildning strategisk betydelse. Gävleborg är länet med den 

lägsta utbildningsnivån i landet. Ockelbo hör till de kommuner i länet där 

invånarna har lägst utbildningsnivå. Det är minst sagt oroande med tanke på 

kunskapers allt större betydelse i hela arbetslivet”. 

 

Svar: 

En utmaning för hela utbildningssystemet är att arbetsmarknaden förändras 

snabbt och ställer nya krav. Vuxenutbildningen i Ockelbo erbjuder redan 

idag ett rikt utbud av utbildningar av olika slag både inom och utom 

kommunen. Exempel nedan. 

• Sfi, svenska för invandrare 

• Grundläggande kurser 

• Gymnasiala kurser 

• Vård- och omsorgsutbildning 

• jobbspår 

• Distansstudier via Hermods 

• Yrkesutbildningar via Gästrikevux 

Flexutbildning 

• Eleverna väljer när de vill påbörja en FLEX-kurs och i vilken takt från 5 

veckor (helfart, 100%) till 20 veckor (kvartsfart, 25%). 

• Eleverna tittar på förinspelade föreläsningar och gör uppgifterna i 

lärplattform, Canvas. 

• Handledningsmöte och provtider kan bokas både dagtid kl.9-12 och 

kvällstid kl.16-19. 
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     Lärcentrum 

• Lärcentrum är en mötesplats främst för distansstuderande oavsett 

utbildningsanordnare. Tillgång till lokaler som har en studievänlig och social 

miljö. 

• Alla som är folkbokförda i Ockelbo eller har sin arbetsplats inom 

kommungränsen får göra tentamen kostnadsfritt. 

• Även om du läser på distans vid en högskola, yrkeshögskola eller ett 

universitet i en annan stad kan du göra din tentamen i Ockelbo. 

 

Ockelbo kommun är en liten kommun med begränsade resurser, det finns 

inte utrymme i dagsläget att genomföra en utredning inom befintlig 

organisation. 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2022-10-27. 

Kommunfullmäktige § 25/2021. 

Motion – Ockelbo utbildningscentrum. 
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      2021-03-15 
      Motion    

  
Ockelbo kommunfullmäktige 

Ockelbo som utbildningscentrum 
Utbildning är utvecklande för människor och samhälle. För en kommun som 

Ockelbo har utbildning strategisk betydelse. Gävleborg är länet med den lägsta 
utbildningsnivån i landet. Ockelbo hör till de kommuner i länet där invånarna har 
lägst utbildningsnivå. Det är minst sagt oroande med tanke på kunskapers allt 
större betydelse i hela arbetslivet. 

Hur skapar vi en utbildningstradition? Att trädgårdsutbildningen på Wij blivit 
en stor framgång är mycket glädjande. Antalet sökande är stadigt fler än antalet 
utbildningsplatser. Vi anser att Ockelbo ska gå vidare och söka fler utbildningar i 
linje med Wij trädgårdars verksamhet. Till den trädgårdsutbildning som finns kan 
knytas andra inom gröna näringar, där efterfrågan på arbetskraft väntas vara 
stabil. En utbildning som anknyter till Wij trädgårdar är biodling. 

Vi tror att det är klokt att även på andra sätt utgå från de resurser som finns i 
Ockelbo med omnejd när en funderar på att vidga möjligheterna för kommunens 
invånarna att finna en utbildning och ett framtida arbete. Vi tror också att 
utbildningar som i olika avseenden ligger nära varandra kan öka kvaliteten och ge 
fler infallsvinklar och därmed gynna både deltagare/elever och anställda. 

Under lång tid har frågan om att lokalisera grön rehabilitering till Wij 
trädgårdar då och då diskuterats, liksom inom Region Gävleborg. Behovet av 
terapiträdgårdar ökar och kan bidra till läkning, habilitering och rehabilitering. Vi 
tänker oss att uppbyggnaden av grön rehab i anslutning till Wij trädgårdar och 
med Regionens stöd kan skapa en kompetens så att andra kan lära sig av Ockelbo. 

I Ockelbo finns tradition och kunnande inom verkstadsindustrin. Det är en 
bransch under snabb omställning där utbildning blir allt nödvändigare. Andra 
områden med god kompetens i Ockelbo är byggnadsvård och träteknik, slöjd 
hantverk och djurvård, liksom grönsaksodling och skogsskötsel. 

Miljöpartiet föreslår att:  
- en utredning görs för att lämna förslag på utbildningar som av olika 

huvudmän (t ex kommunen/yrkeshögskola, folkhögskola) kan etableras och 
utvecklas i Ockelbo  

- tänkbara huvudmän, finansiering, lokala och regionala samverkansmöjligheter 
och etableringsförutdsättningar redovisas 

- utredningen görs skyndsamt, eftersom utbildning på en gång gagnar den 
enskilda kommuninvånaren och är av strategisk betydelse för Ockelbos utveckling. 

Niels Hebert 
Miljöpartiet de gröna i Ockelbo
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Redovisningen godkänns. 
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kommun 
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo kommun genomfört en
granskning av barn och unga som riskerar att fara illa. Granskningens syfte var att
bedöma om utbildnings- och kulturnämnden samt socialnämnden har säkerställt en
ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med barn och
unga som riskerar att fara illa.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att utbildnings- och
kulturnämnden och socialnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig samverkan
för barn och unga som riskerar att fara illa.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.

Revisionsfrågor Bedömning

Finns tillräckliga strukturer och rutiner för samverkan i
kommunen kring barn och ungdomar som riskerar att
fara illa?

Delvis

Finns tillräckliga rutiner för hantering av
orosanmälningar inom kommunen?

Delvis

Finns metoder och arbetssätt för förebyggande arbete
och tidig upptäckt?

Ja

Är utbudet av insatser till barn och unga som riskerar
att fara illa tillfredsställande?

Ja

Får nämnderna tillräcklig information om utvecklingen
av barn och ungas uppväxtvillkor?

Delvis

Vidtar nämnderna aktiva åtgärder för att förbättra barn
och ungas uppväxtvillkor?

Nej

Rekommendationer
Mot bakgrund av genomförd granskning vill vi rekommendera utbildnings- och
kulturnämnden och socialnämnden att:

- säkerställa att den Tillsammansplan som är under revidering färdigställs.
- överväga vilken nivå av information som behöver erhållas av respektive nämnd för

att säkerställa tillräckliga underlag för att kunna ta ställning till huruvida åtgärder
behöver vidtas eller ej.

1
211



Mot bakgrund av genomförd granskning vill vi rekommendera utbildnings- och
kulturnämnden att:

- säkerställa att det finns tillräckliga styrande och stödjande underlag riktade till
samtliga medarbetare som tydliggör hur en orosanmälan inom kommunen ska gå till
i enlighet med gällande lagstiftning.

Mot bakgrund av genomförd granskning vill vi rekommendera socialnämnden att:

- säkerställa att uppföljning av de förebyggande och främjande arbete som planeras
genomförs och dokumenteras, detta i syfte att säkerställa att dessa insatser ger
önskad effekt.
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Inledning
Bakgrund
Att inte upptäcka barn och unga som riskerar att fara illa orsakar mycket lidande och kan
innebära stora kostnader.

För att lyckas med tidiga insatser riktade till barn och unga krävs ett nära samarbete
mellan exempelvis skola och socialtjänst. Dessa kan även behöva ha uppbyggda
kontaktvägar till andra väsentliga aktörer såsom exempelvis regionens verksamheter
som riktar sig till målgruppen, polis etc.

Myndigheter har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka enligt 8 §
förvaltningslagen. När det gäller frågor som rör barn och unga som far illa eller riskerar
att fara illa finns även en särskild skyldighet att samverka. Detta regleras i lagstiftning för
polis, förskola och skola (skollag), socialtjänst (socialtjänstlag) samt hälso- och sjukvård.
Lag om samverkan gäller även enskilt bedriven sjukvård, förskola, skola och
skolbarnomsorg.

I en fungerande samverkan är det bland annat av stor vikt att det i kommunen finns
fungerande rutiner för anmälan av oro till socialtjänsten, rutiner för utredning av barn och
unga som misstänks fara illa samt tillgång till insatser för att möta barn, unga och
familjer i behov av stöd. En framgångsrik samverkan kräver struktur i form av rutiner och
tydlig arbetsfördelning.

Revisorerna har utifrån en bedömning av risk och väsentlighet beslutat att göra en
fördjupad granskning av nämndernas arbete kring barn och unga som riskerar att fara
illa.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen var att bedöma om utbildnings- och kulturnämnden samt
socialnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll
avseende arbetet med barn och unga som riskerar att fara illa.

Följande revisionsfrågor har använts för att svara mot syftet:

● Finns tillräckliga strukturer och rutiner för samverkan i kommunen kring barn och
ungdomar som riskerar att fara illa?

● Finns tillräckliga rutiner för hantering av orosanmälningar inom kommunen?
● Finns metoder och arbetssätt för förebyggande arbete och tidig upptäckt?
● Är utbudet av insatser till barn och unga som riskerar att fara illa tillfredsställande?
● Får nämnderna tillräcklig information om utvecklingen av barn och ungas

uppväxtvillkor?
● Vidtar nämnderna aktiva åtgärder för att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor?
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Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar.

Granskningen har genomförts med utgångspunkt i följande revisionskriterier:

● 8 § förvaltningslagen
● 5 kap 1a § socialtjänstlagen (2001:453)
● 29 kap 13 § skollagen (2010:800)

Avgränsning
Granskningen avgränsas till att omfatta den socialtjänst och skolverksamhet som
bedrivs i kommunen. Vidare avgränsas granskningen till att i huvudsak omfatta barn
som finns inom grundskolans verksamhet med undantag av revisionsfråga 1 som även
omfattar kommunens samverkan med Gävle och Sandvikens kommun kring ungdomar i
gymnasieåldern.

I tid avgränsas granskningen till i huvudsak år 2022.

Metod
Granskning av rutiner, riktlinjer som rör samverkan på övergripande nivå samt på
individnivå. Bland annat genom handlingsplaner och riktlinjer/rutiner. Granskning har
även genomförts av förvaltningsspecifika dokument för barn & utbildning samt för Individ
och familjeomsorg (IFO) som rör arbetet med barn och unga.

Protokollgranskning av utbildnings- och kulturnämndens och socialnämndens
sammanträdesprotokoll för perioden januari till oktober 2022.

Intervjuer har genomförts med:

● Förvaltningschef utbildnings- och kulturförvaltningen
● Förvaltningschef socialförvaltningen
● Rektor för förskola
● Elevhälsochef
● Enhetschef IFO
● Biträdande enhetschef IFO

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten. Rapporten är
kvalitetssäkrad av Erika Brolin i enlighet med PwCs interna riktlinjer för sakgranskning.
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Organisation
Socialnämnden ansvarar bland annat för all socialtjänstverksamhet i kommunen. Detta
innefattar bland annat hantering av inkomna orosanmälningar, utredning av och insatser
till barn, unga och de familjer som är i behov av detta.

För- och grundskoleverksamheten återfinns inom utbildning- och kulturnämndens
ansvarsområde. I kommunen finns fem förskolor och tre grundskolor. Ockelbo kommun
har ingen egen gymnasieskola.

Granskningsresultat

Strukturer och rutiner för samverkan
Revisionsfråga 1: Finns tillräckliga strukturer och rutiner för samverkan i kommunen
kring barn och ungdomar som riskerar att fara illa?

I 5 kap. 1 § socialtjänstlagen regleras socialnämndens ansvar att verka för att barn och
unga växer upp under trygga och goda förhållanden. I socialnämndens ansvar ligger
bland annat att bedriva ett förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far
illa. Tillsammans med andra samhällsorgan ska socialnämnden uppmärksamma och
verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är skadliga för dem.

I 29 kap. 13 § skollagen regleras att huvudmannen, på socialnämndens initiativ, ska
samverka med andra samhällsorgan, organisationer etc. i frågor som rör barn som far
eller riskerar att fara illa.

I 8 § förvaltningslagen framgår att en myndighet ska inom sitt verksamhetsområde
samverka med andra myndigheter. En myndighet ska i rimlig utsträckning hjälpa den
enskilde genom att själv inhämta upplysningar eller yttranden från andra myndigheter.

Iakttagelser
Samverkan med aktörer inom kommunen
Socialnämnden har 2021-12-02 § 44 godkänt verksamhetsmål för nämndens
verksamheter för 2022 som utgår från kommunfullmäktiges övergripande mål. Samtliga
verksamheter har målet “Stärka, förbättra och utveckla samarbetet mellan enheter inom
socialförvaltningen samt övriga verksamheter inom kommunen”. Målet mäts med
mätetalet att under 2022 initiera minst ett “nytt” samarbete inom förvaltningen och/eller
med andra verksamheter inom kommunen. I socialnämndens delårsrapport per augusti
2022 framgår att målet är uppfyllt. Vi kan dock ej utläsa i nämndens delårsrapport vad
bedömning av måluppfyllelse grundar sig på.

Det finns en plan för samverkan, Tillsammansplanen, mellan utbildning- och
kulturnämnden (UKN) samt socialnämnden (SN). Planen är antagen av
kommunfullmäktige 2008 och reviderad 2014. Den Tillsammansplan vi tagit del av för
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granskning innehåller aktiviteter som planerades att genomföras 2018. Vid
granskningstillfället har utbildnings- och kulturnämnden samt socialnämnden inte några
aktuella gemensamma aktiviteter. Från intervjuer kan vi även konstatera att planen inte
är känd inom utbildningsförvaltningen.

Vid intervjuer framgick att det funnits samverkansformer mellan barn & utbildning och
socialförvaltningen innan och under pandemin, där rektorer och enhetschefer inom IFO
träffats. Det pågår enligt uppgift från intervjuer ett arbete med att återuppta denna
samverkan igen. Vid intervjuer har det även framkommit att förvaltningscheferna har
tagit initiativ till ett samverkansforum där rektorer, representanter från IFO och
förvaltningschefer ska träffas för kontinuerligt arbete under året.

Samverkan med andra aktörer
Det finns ett samverkansforum där skola, socialtjänst, fritid och polis (KPF) deltar och
där fokus framförallt är förebyggande arbete. På KPF skapas en gemensam bild av
behovet i kommunen för att aktörerna ska kunna bedöma hur deras gemensamma
resurser kan användas för att möta behoven. Möten genomförs en gång per kvartal
samt vid behov. Inom KPF arrangeras även arrangemang som framförallt vänder sig till
barn och unga, t ex trygghetsvecka och du spelar roll-vecka. För KPF finns en
framtagen handlingsplan för samverkan mellan kommun, polis och fritid. För
granskningen har vi tagit del av sammanträdesprotokoll för KPFs möten under 2022.
Från genomgång av protokollen framgår att det planerades att genomföras ett
föräldramöte riktat mot vårdnadshavare med information om alkohol, narkotika och
tobak. Föräldramötet blev dock inställt. Vidare framgår att KPF ska planera för
genomförande av “Trygghetsveckan”.

Inom kommunen, i samverkan med polis och andra aktörer såsom bostadsbolag,
företagare i kommunen, finns ett arbetssätt och samarbete som kallas för Effektiv
samordning för trygghet (EST). Syftet med EST är att genom strukturerad samverkan
effektivisera brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Ockelbo. En gång
varannan vecka rapporterar interna verksamheter i kommunen (bl a socialtjänst och
skola) och externa aktörer som bostadsbolag, polis, företag in händelser eller
iakttagelser. Inrapporterade iakttagelser samlas i en aktuell lägesbild och EST kan
därefter besluta om åtgärder.

Region Gävleborg och länets alla kommuner har en antagen arbets- och
ansvarsfördelning för barn och ungdomars psykiska hälsa . Dokumentet beskriver vilka1

insatser och prioriteringar som ska ske på basnivå, första linjen och specialistnivå.
Förskola, skola, elevhälsa har ansvar i bas och första linjen. Socialtjänsten har ansvar i
både bas, första linjen och på specialistnivå. Varje huvudman ansvarar för att respektive
verksamhet har resurser för sina uppdrag. Från dokumentet framgår att samordnad
individuell plan (SIP) ska upprättas på individnivå om det finns behov av insatser och

1 Antagen av Länsledning Välfärd 2016-10-14.
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samordning från fler aktörer samtidigt. Både socialtjänst, skola och regionen kan
sammankalla till en SIP.

I Ockelbo kommun finns en familjecentral, som är en samverkan mellan
barnhälsovården, mödrahälsovården samt UKN och SN. Familjecentralen är bland
annat en del av det förebyggande arbetet kring barn och unga. UKN driver en öppen
förskola i BVC/MVC:s lokaler och socialtjänsten bidrar med resurser i form av en
familjebehandlare på deltid. Föräldrar som behöver stöd i sin familjeroll och i familjelivet
kan boka tid för samtal med familjebehandlaren.

Barnahus Gävleborg är en länsövergripande samverkan mellan polismyndigheten,
socialtjänsten (kommunerna i länet), åklagarmyndigheten och Region Gävleborg. Till
Barnahus kommer barn mellan 0–18 år som misstänks ha blivit utsatta för misshandel
eller sexuella övergrepp och som är eller kan bli föremål för en brottsutredning. När
socialtjänsten får kännedom om ev. brott mot barn ska Barnahus kontaktas.

Samtliga kommuner i Gävleborgs län har ett avtal, upprättat 2022-05-24, om gemensam
socialjour. Gävle kommun åtar sig att hålla socialjour för samtliga kommuner.
Socialjouren har ansvar för bland annat att ta emot och hantera orosanmälningar efter
kl 17.00 på vardagar och helger.

Från intervju framgår att det finns planer på att starta upp HLT-team (team för hälsa,
lärande och trygghet där skola, primärvård och socialtjänsten ska samverka). Även i
socialnämndens delårsrapport 2022 nämns att möjligheten att införa HLT-team ska
undersökas i samverkan med skola och primärvård. Vidare framgår att målet med
HLT-team är ett snabbt samordnat stöd till barn och familjer.

Bedömning
Finns tillräckliga strukturer och rutiner för samverkan i kommunen kring barn och
ungdomar som riskerar att fara illa?

Delvis.

Både i skollagen och i socialtjänstlagen finns bestämmelser för samverkan kring barn
som far illa eller riskerar att fara illa. Vi kan i granskningen konstatera att det i Ockelbo
kommun finns dokumenterade strukturer för samverkan med andra aktörer såsom
regionen och polismyndigheten i frågor som rör barn och unga som riskerar att fara illa.

Vi kan vidare konstatera att samverkan i kommunen kring barn och unga är
dokumenterad i en Tillsammansplan som enligt uppgift är under revidering. Planen som
vi inom ramen för granskningen har erhållit saknar dokumenterade och aktuella
aktiviteter vilket innebär att planen inte efterlevs. Senaste dokumenterade aktiviteterna
som skulle genomföras inom ramen för denna samverkan avsåg år 2018. Vi ser dock
positivt på att en viss samverkan inom kommunen sker, dock ej på något idag
dokumenterat sätt.

Vi rekommenderar utbildning- och kulturnämnden samt socialnämnden att säkerställa
att den Tillsammansplan som är under revidering färdigställs.
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Rutiner för hantering av orosanmälningar
Revisionsfråga 2: Finns det tillräckliga rutiner för hantering av orosanmälningar inom
kommunen?

I 14 kap. 1 § socialtjänstlagen regleras vilka myndigheter och yrkesverksamma som har
en lagstadgad skyldighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten vid kännedom eller
misstanke om att ett barn far illa. Rektorer, lärare och elevhälsopersonal utgör exempel
på sådana yrkeskategorier som omfattas av lagkravet.

I 3 a § regleras vidare att socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt
svensk socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan
för utförande av sådana uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga som
innefattar:

1. bedömning av om utredning ska inledas,
2. utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder, eller
3. uppföljning av beslutade insatser.

Socialnämnden ansvarar för att den handläggare som självständigt utför de
arbetsuppgifter som avses ovan har tillräcklig erfarenhet för uppgiften.

Iakttagelser
Rutin för orosanmälningar
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av ett antal rutiner från socialförvaltningen
och barn & utbildning som beskriver tillvägagångssätt vid orosanmälningar och hur
socialtjänsten hanterar inkomna anmälningar.

Det finns en rutin som socialtjänsten tagit fram, Om att anmäla till socialtjänsten. Enligt
uppgift från IFO ska rutinen finnas tillgänglig för personal i UKN/SN:s gemensamma
lagringsyta. Syftet med rutinen är att ge stöd till personal kring orosanmälningar. I
rutinen beskrivs anmälningsskyldigheten enligt SoL 14 kap 1 §. Rutinen beskriver även
hur en anmälan ska gå till, vad som är viktigt för anmälare att veta och socialtjänstens
arbete när anmälan gjorts. Sist i rutinen finns en anmälningsblankett. Från inkomna
underlag noterar vi att inom barn & utbildning används en blankett för orosanmälningar ,2

det är dock inte samma blankett som återfinns i ovan beskrivna rutin Om att anmäla till
socialtjänsten. Enligt uppgift från barn & utbildning kan orosanmälningar även ske
genom systemet PMO .3

Av rutinen Om att anmäla till Socialtjänsten framgår att för att rutinerna ska fungera är
det av stor vikt att det i verksamheter som arbetar med barn och ungdomar finns

3 PMO Journal för elevhälsa är ett dokumentationssystem där olika professioner kan
dokumentera elevens kontakttillfällen och insatser som över tid genomförs tillsammans med
eleven.

2 Blanketten för orosanmälningar som används inom barn & utbildning är hämtad från
www.orosanmalan.se, vilket är en hemsida som drivs av Stiftelsen Trygga barnen.
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kompletterande anvisningar för hur det interna arbetet med att anmäla till socialtjänsten
ska gå till. För granskningen har vi efterfrågat om det finns kompletterande anvisningar
inom UKN:s verksamheter. Enligt uppgift från förvaltningschef finns kompletterande
anvisningar i barn & utbildnings vikariehandbok. Det finns inte ytterligare anvisningar för
tillsvidareanställd personal. Det har framhållits att vikariehandboken är ett levande
dokument som används av tillsvidareanställd personal när vikarier introduceras. I
vikariehandboken beskrivs skyldigheten att göra orosanmälan om en vikarie misstänker
att ett barn far illa. Vidare beskrivs tillvägagångssätt för orosanmälan och att inför att en
orosanmälan ska göras bör vikarien rådgöra med rektor.

Vid intervju framgick att elevhälsans professioner gör orosanmälningar om behov
föreligger. Om elevhälsan identifierar att en elev riskerar att fara illa informeras rektor på
berörd skolenhet.

Sprida kunskap/information avs orosanmälningar
Av intervjuer framhålls att socialtjänsten deltar på arbetsplatsträffar (APT) på skolor och
förskolor 1 gång per år, eller vid behov, för att informera om de anställdas
anmälningsplikt och socialtjänstens arbetssätt vid anmälningar och utredningar.

Möjlighet till konsultation
I rutinen Om att anmäla till socialtjänsten framgår att om medarbetare känner sig osäker
på om en orosanmälan ska göras eller inte ska medarbetaren ta kontakt med sin
arbetsledare om hur de ska gå tillväga. Det lyftes även i intervjuer med barn & utbildning
att om en personal är orolig för ett barn tas en kontakt med rektor. Det framhålls att det
är oftast rektor som gör anmälan utifrån att Ockelbo är en liten kommun och att det kan
upplevas känsligt för personal att göra en orosanmälan. I rutinen framgår även att
medarbetare kan ringa och konsultera en socialsekreterare eller en chef inom
socialtjänsten. Den möjligheten framhölls även under genomförda intervjuer, där det
framkom att rektor kan ringa socialtjänsten för att konsultera kring ett anonymt ärende.
Om det under telefonkonsultationen bedöms som att en anmälan bör göras genomförs
orosanmälan i samband med telefonkonsultationen. Vidare framgår under intervjuer att
det görs orosanmälningar direkt från barn & utbildning till IFO, utan telefonkonsultation,
om det finns indikatorer på att barnet utsätts för våld eller sexuella övergrepp.

Anmälningsmöten
När en orosanmälan lämnats in finns det möjlighet till anmälningsmöten, där skola och
socialtjänst tillsammans med barnet/ungdomen och dess vårdnadshavare kan prata om
situationen. En annan form av samverkan som sker mellan IFO och skolan är att i
samband med utredningar och uppföljningar av vissa insatser kan socialtjänsten begära
in sakkunnigutlåtanden från skola och förskola. Ibland kan utlåtanden även kompletteras
med referentsamtal med personal inom barn & utbildning.

Rutiner för handläggning av orosanmälningar inom IFO
I samband med begäran om dokumentation har socialförvaltningen lämnat en
redogörelse för hur IFO arbetar med frågor kring barn som riskerar att fara illa. Inom IFO
finns ett kvalitetsledningssystem, Ensolution, där processer beskrivs för ett ärendes
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gång steg för steg för att säkra kvaliteten i handläggningen. Vidare framgår att i
kvalitetsledningssystemet finns även lokala rutiner. Rutinerna och processerna ska
enligt uppgift från redogörelsen ses över inom IFO två gånger per år tillsammans i
arbetsgruppen.

Inom IFO barn och ungdom finns en rutin för handläggning av inkommen anmälan.
Rutinen beskriver hur IFO tar emot och hanterar inkomna anmälningar gällande barn
och unga. Av rutinen framgår att vem som helst kan anmäla oro för ett barn till
socialtjänsten. Privatpersoner kan göra anonyma anmälningar men personal (som i sin
yrkessroll kommer i kontakt med barn) som omfattas av anmälningsplikt kan inte göra
en anonym anmälan. Skriftliga anmälningar som inkommer till IFO ska enligt rutinen
registreras i diariesystemet och IFO:s dokumentationssystem. Om det inkommer en
muntlig anmälan tas den emot av barn- och ungdomshandläggare som sedan ansvarar
för att aktualisera ärendet i dokumentationssystemet. I rutinen finns en checklista med
frågor som stöd för handläggaren vid mottagandet av den muntliga anmälan. Vidare
framgår från rutinen att det första steget vid en inkommen anmälan är att göra en första
skyddsbedömning. Det framgår även att utöver den första skyddsbedömningen ska
socialtjänsten göra en förhandsbedömning om det finns skäl att inleda en utredning eller
inte. Förhandsbedömningen ska vara klar inom 14 dagar från att anmälan inkom. Både
förhandsbedömningen och skyddsbedömning ska dokumenteras.

Efter genomförd sakgranskning har det inkommit information om att rutin för
handläggning av inkommen anmälan är tänkt att revideras och förtydliga att
orosanmälningar som inkommit skriftligt ska fördelas till enhetschef eller biträdande
enhetschef i samband med diarieföring. Då får enhetschef eller biträdande enhetschef
ett e-postmeddelande om att en anmälan inkommit och sedan vidare fördelar dem till en
handläggare.

Det finns en länsgemensam socialjour vid akut behov av stöd och hjälp som personer
kan vända sig till efter kontorstid och på helger. Socialjouren överlämnar ärendet till
socialtjänsten nästkommande vardag. I rutin för handläggning av inkommen anmälan
återfinns ett avsnitt gällande anmälningar som handlagts akut av socialjouren. Ärenden
som handlagts av socialjouren under kvällar och helger informeras till socialtjänsten i
Ockelbo första vardagen efter arbetsfri tid.

Inom IFO barn och ungdom finns även en rutin för brott mot barn, rutin för polisanmälan
och Barnahus samt rutin för barnkonventionsstöd. Rutin för barnkonventionsstöd
innehåller frågor som kan vara ett stöd i såväl utredningsarbetet som vid analys och
bedömning samt för att säkerställa att IFO följer barnkonventionen.

Bedömning
Finns det tillräckliga rutiner för hantering av orosanmälningar inom kommunen?

Delvis.

Vi har inom ramen för granskningen erhållit en övergripande rutin avseende utbildning-
och kulturnämnden samt socialnämnden som omfattar hantering av orosanmälningar
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inom kommunen. I rutinen framgår att det ska finnas kompletterande anvisningar för
respektive nämnd hur det interna arbetet med att anmäla till socialtjänsten ska gå till.

Från socialnämnden har vi erhållit rutiner och anvisningar som tydliggör nämndens
ansvarsområde.

Från utbildnings- och kulturnämnden har vi erhållit information om att kompletterande
anvisningar finns noterade i nämndens vikariehandbok. Vi kan dock konstatera att
denna vikariehandbok inte är helt känd i verksamheten. Nämnden bör se över
benämningen av handboken då den kan vara missvisande att endast beröra vikarier och
ej övrig personal.

Vi rekommenderar utbildnings- och kulturnämnden att säkerställa att det finns tillräckliga
styrande och stödjande underlag riktade till samtliga medarbetare som tydliggör hur en
orosanmälan inom kommunen ska gå till i enlighet med gällande lagstiftning.

Metoder och arbetssätt för förebyggande arbete och tidig upptäckt
Revisionsfråga 3: Finns metoder och arbetssätt för förebyggande arbete och tidig
upptäckt?

Iakttagelser

Förebyggande arbete inom förskola och grundskola
I Ockelbo kommun finns inom förskolan barnhälsoteam och inom grundskolan finns
elevhälsoteam. Från Ockelbo kommuns hemsida framgår att det finns specialpedagog
och skolsköterska inom förskola och grundskola. Det finns även tillgång till kurator. Vid
intervju framkom även att på konsultsbasis finns psykolog och läkare.

Inom ramen för de förebyggande arbetet och tidig upptäckt har Barn & utbildning har två
dokumenterade processer för elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen och om en
elev har oroande frånvaro. Processerna innehåller bland annat kontakt med elev,
vårdnadshavare samt elevhälsoteam. I processerna framgår att varje personal som är
involverad ska kontinuerligt ta ställning om det finns behov för en orosanmälan.

För granskningen har vi tagit del av plan för elevhälsans förebyggande och främjande
arbete, läsår 2021/2022. Exempel på insatser är “Värsta Bästa Nätet” med syfte att
förebygga kränkningar på nätet, arbete i trygghetsgruppen och hälsosamtal.
Trygghetsgruppen arbetar för att öka trygghet och studiero samt för att minska antal
kränkningar och öka resultatet på trygghetsenkäten. Det finns insatser som berör
övergång från förskola till förskoleklass, från förskoleklass till åk 1 och från åk 3 till åk 4.
Syftet är att det ska bli en trygg övergång mellan klasser och stadier för eleverna och att
elevernas behov av extra anpassningar och stöd tillgodoses. Vid intervju framgick att det
finns ett stort behov av elevhälsans resurser och att det även ibland kan upplevas ett
behov av att mer resurser hade behövts.

Inom barn & utbildning finns även en blankett för generell överföring mellan förskola och
förskoleklass samt en blankett för eventuell kompletterande överföring. Det finns även
rutiner för övergång till förskoleklass. I blanketterna för överföring får barnet svara på
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frågor som rör bl a hur barnet känner inför att börja i förskoleklass. Även
vårdnadshavare får fylla i vad som är bra för mottagande skola att veta. Det finns även
en del där pedagoger på förskolan fyller i information till skolan som pedagogerna tror
gynnar barnets välbefinnande och fortsatta lärande. Om ett barn är i behov av
anpassningar och/eller särskilda stödinsatser ska pedagogerna fylla i kortfattat i vilka
situationer det uppstått svårigheter för barnet och på vilket sätt det visat sig.
Pedagogerna ska även beskriva på vilket sätt förskolan arbetat för att stötta barnet.

Inom IFO används BBIC , Barnets Behov I Centrum. BBIC är ett arbetssätt för4

socialtjänstens barn- och ungdomsvård. I samband med inhämtande av relevant
dokumentation från utbildnings- och kulturförvaltningen framgick att när socialtjänsten
behöver konsultation från förskola och grundskola används BBIC-mallar som
Socialstyrelsen tagit fram.

Förebyggande arbete inom IFO
Från socialnämndens delårsrapport, godkänd 2022-09-22 § 33, framgick att en
förebyggande insats “Föräldraskap i Sverige” har hållits för arabisktalande och
tigrinjatalande under våren. “Föräldraskap i Sverige” erbjuds till föräldrar som är
utrikesfödda och som har barn mellan 0-18 år. Det finns planer på att hålla en grupp till
under hösten.

I delårsrapport framgår planerade framtida förebyggande insatser:

● Ökad samverkan med skolan gällande drogförebyggande projekt för elever, föräldrar
och skolpersonal. Grundtanken för projektet är att minska ungdomars alkohol och
drogbruk.

● Samverkan med skolan, primärvården och socialtjänsten för att undersöka
möjligheten för att jobba i/starta upp så kallade HLT-team, (team för hälsa, lärande
och trygghet). Målet med HLT är ett snabbt, samordnat stöd till barn och familjer.

● Fortsatt behov av samverkan med Arbetsmarknadsenheten och Integrationsenheten
gällande förebyggande utbildningsinsatser kring föräldraskap och integration för att
öka delaktighet, trygghet och sammanhållning för alla invånare i kommunen.

Som vi tidigare nämnt i rapporten finns forum för att kunna konsultera kring barn och
unga som riskerar att fara illa, både på aggregerad nivå och individnivå.

Vid intervjuer framgick att det till viss del saknas en tydlig struktur inom IFO för
främjande och förebyggande arbete. Det arbetet som bedrivs uppges ske på generell
nivå och att det saknas metod eller arbetssätt på individnivå.

Förebyggande arbete som är gemensamt mellan SN och UKN
Som nämnts i tidigare avsnitt finns en familjecentral i Ockelbo kommun. Enligt uppgift

4 Läs mer om BBIC på Socialstyrelsens hemsida:
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/barn-och-unga/barn-och-unga-i
-socialtjansten/barns-behov-i-centrum/
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vid intervju kan föräldrar som behöver stöd i föräldrarollen eller familjelivet boka upp till
tre samtalstider med familjebehandlaren.

Bedömning
Finns metoder och arbetssätt för förebyggande arbete och tidig upptäckt?

Ja.

Inom ramen för granskningen kan vi konstatera att det finns metoder och arbetssätt för
förebyggande arbetet och tidig upptäckt bland annat genom elevhälsoteamet och
barnhälsoteamet. Vidare kan vi konstatera att det finns en plan för elevhälsans
förebyggande och främjande arbete genom insatser såsom “Värsta Bästa Nätet”. Vidare
kan det vid behov erbjudas hälsosamtal samt att det inom skolan genomförs
barngruppskonferenser.

Vi kan vidare konstatera att det inom socialnämnden finns flertalet planerade
förebyggande insatser exempelvis genom ett projekt avseende drogförebyggande
arbetet och utbildningsinsatser kring föräldraskap i syfte att öka delaktighet, trygghet och
sammanhållning för alla invånare i kommunen.

Vi rekommenderar socialnämnden att säkerställa att uppföljning av de förebyggande
och främjande arbete som planeras genomförs och dokumenteras, detta i syfte att
säkerställa att dessa insatser ger önskad effekt.

Utbud av insatser till barn och unga som riskerar att fara illa
Revisionsfråga 4: Är utbudet av insatser till barn och unga som riskerar att fara illa
tillfredsställande?

Iakttagelser
Vid intervju har framgick att om en lärare upplever oro för en elev kan lärare erbjuda
eleven gå till skolsköterskan för samtal. Vidare framkom från intervju att skolsköterskan
har öppen mottagning där det finns möjlighet för eleverna att göra spontanbesök.
Skolsköterskan kan även göra hembesök tillsammans med lärare om en elev har
problematisk frånvaro. Ytterligare insatser som erbjuds inom elevhälsan är samtal med
kurator, som är till för alla elever.

En av insatserna som kan erbjudas av individ- och familjeomsorgen (IFO) är
kontaktperson och/eller kontaktfamilj. Detta stöd ges till enskilda, både barn och vuxna,
efter att behovet har utretts (11 kap 1 § socialtjänstlagen). Den viktigaste uppgiften för
en kontaktperson eller kontaktfamilj är att vara ett personligt stöd i olika situationer och
att vara en medmänsklig kontakt. Uppdraget som kontaktperson eller kontaktfamilj
utformas tillsammans med den enskilde och ansvarig socialsekreterare utifrån de
aktuella behoven. Uppdraget är tidsbestämt.

Andra insatser som kan erbjudas inom socialförvaltningen till barn och unga som
riskerar att fara illa är att familjebehandlare och alkohol- och drogterapeut kan erbjuda
råd- och stödinsats med upp till tre konsultativa samtal som inte behöver vara
biståndsbedömda.
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Som nämnts i tidigare avsnitt finns Barnahus Gävleborg som är en länsövergripande
samverkan mellan flera olika aktörer, bland annat polisen, Region Gävleborg,
åklagarkammaren samt länets kommuner. Till Barnahus kommer barn mellan 0–18 år
som misstänks ha blivit utsatt för misshandel eller sexuella övergrepp och som är eller
kan bli föremål för en brottsutredning. Syftet med barnahus är att erbjuda barn som ett
omhändertagande som är anpassat till barnets behov och där parterna samverkar i en
gemensam lokal.

Under intervjuer framgick att fyra medarbetare inom SN/UKN har utbildats till
instruktörer i MHFA, första hjälpen för psykisk hälsa. Medarbetare som utbildats är
alkohol- och drogterapeut, handläggare, skolsköterska och skolkurator. Från intervjuer
har vi även fått information om att det finns en ungdomskonsulent och en
KAA-samordnare i kommunen som arbetar med att fånga upp barn och unga som inte
går i skolan. KAA står för kommunalt aktivitetsansvar vilket innebär att kommunerna är
skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte
studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning (29 kap 9 §
Skollagen).

För granskningen har vi efterfrågat socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut
och avbruten verkställighet för kvartal 1 och 2 år 2022. Detta avser beslut som fattats
utifrån biståndsbedömning och om de har verkställts i praktiken. Vi har tagit del av
rapporteringen t o m sista juni 2022. Av rapporteringen konstaterar vi att det finns inte
några ej verkställda beslut eller avbruten verkställighet som berör barn och unga under
2022.

Bedömning
Är utbudet av insatser till barn och unga som riskerar att fara illa tillfredsställande?

Ja.

Inom ramen för granskningen kan vi konstatera att utbudet av insatser till barn och unga
som riskerar att fara illa är i huvudsak tillfredsställande. Vi kan konstatera att under 2022
finns inga rapporteringar av ej verkställda beslut för insatser inom granskningens
område.

Information till nämnderna om utvecklingen av barn och ungas
uppväxtvillkor
Revisionsfråga 5: Får nämnderna tillräcklig information om utvecklingen av barn och
ungas uppväxtvillkor?

Ockelbo kommuns styrmodell består av Vision 2030 som är beslut av
kommunfullmktige, som är en viljeinriktning för ett önskvärt framtida tillstånd.
Kommunfullmäktige har även beslut om kommunövergripande strategier. Utifrån
visionen och strategierna har kommunstyrelsen och nämnderna utarbetat mätbara mål.
Måluppfyllelse redovisas i respektive nämnds verksamhetsberättelse.
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Iakttagelser
Socialnämnden har 2021-12-02 § 44 antagit verksamhetsmål för enheter inom
socialnämnden 2022. Verksamhetsmålen berör inte utveckling av barn och ungas
uppväxtvillkor.

Utbildnings- och kulturnämnden har 2022-03-16 § 26 antagit mätbara mål för 2022. Två
av nämndens tre mål berör barn och ungas uppväxtvillkor: utveckla utbudet av
fritidsaktiviteter samt öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet i åk 9, mot
föregående år.

Från protokollgenomgång av utbildnings- och kulturnämndens och socialnämndens
protokoll under 2022 framgår att nämnden har fått information om barn och ungas
uppväxtvillkor vid följande tillfällen:

● Från utbildnings- och kulturnämndens verksamhetsberättelse 2021, godkänd av
nämnden 2022-02-09 § 9, framgår att under 2021 har elevhälsan och grundskolans
ledningsgrupp arbetat med en förtydligad rutin för elevärenden. Syftet med rutinen är
att upptäcka elever som riskerar att inte nå målen och att arbeta systematiskt och
sätta in rätt stöd i tid.

● I utbildnings- och kulturnämndens delårsrapport per augusti 2022 framgår bl a att
Skolinspektionens skolenkät genomförts under året, inom grundskolan. Det framgår
att viktiga delar att utveckla är bland annat studiero och trygghet på rasterna. I
delårsrapport återfinns även prognos för måluppfyllelse för nämndens mål. För
målen som har beröring på barn och ungas uppväxtvillkor anges målet för att
utveckla utbudet av fritidsaktiviteter som delvis uppfyllt och målet för att öka andelen
elever som når gymnasiebehörighet i åk 9 anges som ej uppfyllt.

● Från socialnämndens verksamhetsberättelse 2021, godkänd av nämnden
2022-02-10 § 6, framgår att IFO har utvecklat verksamheten gällande systematisk
uppföljning på individnivå inom området öppenvård Barn och unga. Vidare framgår
utökad samverkan med UKN gällande barn i förskole- och grundskoleåldern. Det
framgår inte på vilket sätt samverkan utökats. Det framgår att medarbetare inom SN
och UKN som utbildats i MHFA ska utbilda internt i respektive organisation under
2022.

● I socialnämndens delårsrapport per augusti 2022 framgår inte någon specifik
information om barn och ungas uppväxtvillkor.

Bedömning
Får nämnderna tillräcklig information om utvecklingen av barn och ungas uppväxtvillkor?

Delvis.

Vi kan konstatera att utbildnings- och kulturnämnden har antagna mål som rör barn och
ungas uppväxtvillkor vilka följs upp i enlighet med kommunens process för uppföljning
av mål. Vi kan dock ej finna att socialnämnden har några antagna mål som rör barn och
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ungas uppväxtvillkor. Vi kan utifrån protokollsgenomgång konstatera att nämnderna
erhållit information vid ett antal tillfällen kring olika aktiviteter kopplat till området.

Vi rekommenderar utbildnings- och kulturnämnden och socialnämnden att överväga
vilken nivå av information som behöver erhållas av respektive nämnd för att säkerställa
tillräckliga underlag för att kunna ta ställning till huruvida åtgärder behöver vidtas eller ej.

Aktiva åtgärder för att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor
Revisionsfråga 6: Vidtar nämnderna aktiva åtgärder för att förbättra barn och ungas
uppväxtvillkor?

Iakttagelser
Från protokollgenomgång av utbildnings- och kulturnämndens protokoll för perioden
januari 2022 till oktober 2022 har vi noterat följande aktiva åtgärder för att förbättra barn
och ungas uppväxtvillkor:

● Från utbildnings- och kulturnämndens verksamhetsberättelse 2021 noterar vi att
under sommaren 2021 anordnades gratis fritidsaktiviteter för ungdomar i samarbete
med föreningslivet. Det framgår från verksamhetsberättelse och delårsbokslut 20225

att gratis fritidsaktiviteter även anordnats under sommaren 2022.

● 2022-06-01 § 49 har UKN beslutat om fördelning av statsbidraget Skolmiljarden
2022. Syftet med statsbidraget är att kunna säkerställa att alla barn och elever får
den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

Från protokollgenomgång av socialnämndens protokoll för samma period har vi inte
noterat att nämnden beslut om aktiva åtgärder för att förbättra barn och ungas
uppväxtvillkor.

Ett område som lyfts under en intervju är att Ockelbo kommun sticker ut när det gäller
barnfattigdom. Ett utvecklingsområde som lyfts fram kopplat till barnfattigdom är att ta
fram en gemensam och sammanhållande plan för barnfattigdom i Ockelbo kommun där
nämnderna hade behövt samarbeta i framtagandet.

Bedömning
Vidtar nämnderna aktiva åtgärder för att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor?

Nej.

Vi bedömer att utbildnings- och kulturnämnden och socialnämnden inte vidtagit några
aktiva åtgärder för att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor. Vi ser dock positivt på att
både utbildnings- och kulturnämnden och socialnämnden har mål inom området.

5 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut per 31 augusti 2022 godkänt av utbildnings- och
kulturnämnden 2022-09-21 § 64.
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Vi kan konstatera att utbildnings- och kulturnämnden fördelat statsbidrag som härrör till
att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

Vi kan vidare konstatera att socialnämnden inte haft någon uppföljning kring barn och
ungas uppväxtvillkor vilket innebär att det inte finns några underlag för nämnden att
vidta aktiva åtgärder från.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo kommun genomfört en
granskning av barn och unga som riskerar att fara illa. Granskningens syfte var att
bedöma om utbildnings- och kulturnämnden samt socialnämnden har säkerställt en
ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med barn och
unga som riskerar att fara illa.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att utbildnings- och
kulturnämnden och socialnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig samverkan
för barn och unga som riskerar att fara illa.

Rekommendationer
Mot bakgrund av genomförd granskning vill vi rekommendera utbildnings- och
kulturnämnden och socialnämnden att:

- säkerställa att den Tillsammansplan som är under revidering färdigställs.
- överväga vilken nivå av information som behöver erhållas av respektive nämnd för

att säkerställa tillräckliga underlag för att kunna ta ställning till huruvida åtgärder
behöver vidtas eller ej.

Mot bakgrund av genomförd granskning vill vi rekommendera utbildnings- och
kulturnämnden att:

- säkerställa att det finns tillräckliga styrande och stödjande underlag riktade till
samtliga medarbetare som tydliggör hur en orosanmälan inom kommunen ska gå till
i enlighet med gällande lagstiftning.

Mot bakgrund av genomförd granskning vill vi rekommendera socialnämnden att:

- säkerställa att uppföljning av de förebyggande och främjande arbete som planeras
genomförs och dokumenteras, detta i syfte att säkerställa att dessa insatser ger
önskad effekt.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga Bedömning

1. Finns tillräckliga
strukturer och rutiner för
samverkan i kommunen
kring barn och ungdomar
som riskerar att fara illa?

Delvis
Både i skollagen och i
socialtjänstlagen finns
bestämmelser för samverkan
kring barn som far illa eller
riskerar att fara illa. Vi kan i
granskningen konstatera att
det i Ockelbo kommun finns
dokumenterade strukturer för
samverkan med andra aktörer
såsom regionen och
polismyndigheten i frågor som
rör barn och unga som riskerar
att fara illa.

Vi kan vidare konstatera att
samverkan i kommunen kring
barn och unga är
dokumenterad i en
Tillsammansplan som enligt
uppgift är under revidering.
Planen som vi inom ramen för
granskningen har erhållit
saknar dokumenterade och
aktuella aktiviteter vilket
innebär att planen inte
efterlevs. Senaste
dokumenterade aktiviteterna
som skulle genomföras inom
ramen för denna samverkan
avsåg år 2018. Vi ser dock
positivt på att en viss
samverkan inom kommunen
sker, dock ej på något idag
dokumenterat sätt.

Vi rekommenderar utbildning-
och kulturnämnden samt
socialnämnden att säkerställa
att den Tillsammansplan som
är under revidering färdigställs.

2. Finns tillräckliga rutiner
för hantering av
orosanmälningar inom
kommunen?

Delvis
Vi har inom ramen för
granskningen erhållit en
övergripande rutin avseende
utbildning- och kulturnämnden
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samt socialnämnden som
omfattar hantering av
orosanmälningar inom
kommunen. I rutinen framgår
att det ska finnas
kompletterande anvisningar för
respektive nämnd hur det
interna arbetet med att anmäla
till socialtjänsten ska gå till.

Från socialnämnden har vi
erhållit rutiner och anvisningar
som tydliggör ovanstående
nämndens ansvarsområde.
Från utbildnings- och
kulturnämnden har vi erhållit
information om att dessa
kompletterande anvisningar
finns noterade i nämndens
vikariehandbok. Vi kan dock
konstatera att denna
vikariehandbok inte är helt
känd i verksamheten.
Nämnden bör se över
benämningen av handboken
då den kan vara missvisande
att endast beröra vikarier och
ej övrig personal.

Vi rekommenderar utbildnings-
och kulturnämnden att
säkerställa att det finns
tillräckliga styrande och
stödjande underlag riktade till
samtliga medarbetare som
tydliggör hur en orosanmälan
inom kommunen ska gå till.

3. Finns metoder och
arbetssätt för
förebyggande arbete och
tidig upptäckt?

Ja
Inom ramen för granskningen
kan vi konstatera att det finns
metoder och arbetssätt för
förebyggande arbetet och tidig
upptäckt bland annat genom
elevhälsoteamet och
barnhälsoteamet. Vidare kan vi
konstatera att det finns en plan
för elevhälsans förebyggande
och främjande arbete genom
insatser såsom “Värsta Bästa
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Nätet”. Vidare kan det vid
behov erbjudas hälsosamtal
samt att det inom skolan
genomförs
barngruppskonferenser.

Vi kan vidare konstatera att det
inom socialnämnden finns
flertalet planerade
förebyggande insatser
exempelvis genom ett projekt
avseende drogförebyggande
arbetet och utbildningsinsatser
kring föräldraskap i syfte att
öka delaktighet, trygghet och
sammanhållning för alla
invånare i kommunen.

Vi rekommenderar
socialnämnden att säkerställa
att uppföljning av de
förebyggande och främjande
arbete som planeras
genomförs och dokumenteras,
detta i syfte att säkerställa att
dessa insatser ger önskad
effekt.

4. Är utbudet av insatser till
barn och unga som
riskerar att fara illa
tillfredsställande?

Ja

Inom ramen för granskningen
kan vi konstatera att utbudet
av insatser till barn och unga
som riskerar att fara illa är i
huvudsak tillfredsställande. Vi
kan konstatera att under 2022
finns inga rapporteringar av ej
verkställda beslut för insatser
inom granskningens område.

5. Får nämnderna tillräcklig
information om
utvecklingen av barn och
ungas uppväxtvillkor?

Delvis
Vi kan konstatera att
utbildnings- och
kulturnämnden har antagna
mål som rör barn och ungas
uppväxtvillkor vilka följs upp i
enlighet med kommunens
process för uppföljning av mål.
Vi kan dock ej finna att
socialnämnden har några
antagna mål som rör barn och
ungas uppväxtvillkor. Vi kan
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utifrån protokollsgenomgång
konstatera att nämnderna
erhållit information vid ett antal
tillfällen kring olika aktiviteter
kopplat till området.

Vi rekommenderar utbildnings-
och kulturnämnden och
socialnämnden att överväga
vilken nivå av information som
behöver erhållas av respektive
nämnd för att säkerställa
tillräckliga underlag för att
kunna ta ställning till huruvida
åtgärder behöver vidtas eller
ej.

6. Vidtar nämnderna aktiva
åtgärder för att förbättra
barn och ungas
uppväxtvillkor?

Nej
Vi bedömer att utbildnings- och
kulturnämnden och
socialnämnden inte vidtagit
några aktiva åtgärder för att
förbättra barn och ungas
uppväxtvillkor.  Vi ser dock
positivt på att både
utbildnings- och
kulturnämnden och
socialnämnden har mål inom
området.

Vi kan konstatera att
utbildnings- och
kulturnämnden fördelat
statsbidrag som härrör till att
alla barn och elever får den
utbildning de har rätt till, trots
pandemin.

Vi kan vidare konstatera att
socialnämnden inte haft någon
uppföljning kring barn och
ungas uppväxtvillkor vilket
innebär att det inte finns några
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underlag för nämnden att vidta
aktiva åtgärder från.

2022-12-05

Cecilia Axelsson Malou Olsson
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Ockelbo kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den
2022-06-07. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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§ 179 Dnr 2022/00758  

Svar på revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 
2022 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden.       
                                    

Ärendebeskrivning 
I samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även 
revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. PwC’s granskning utgör 
underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige. 
Vid granskning av kommunens delårsrapport 2022 kan PwC konstatera att 
kommunen avviker mot god sed avseende redovisning av vissa erhållna 
statsbidrag och fel i periodisering av kostnader. Totalt uppgår noterade fel 
till 0,2 mnkr, innebärande att resultatet skulle ha varit 0,2 mnkr sämre. 
Noteringarna bedöms inte vara väsentliga.  
Grundat på den översiktliga granskningen har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger anledning att anse att delårsrapportens 
resultaträkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av 
kommunens drift- och investeringsverksamhet, samt noter, inte i allt 
väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning.                        

Beslutsunderlag 
Granskning av delårsrapport 2022 - rapport 
Granskning av delårsrapport 2022 - missiv                        
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§ 180 Dnr 2022/00759  

Svar på revisionsrapport - Granskning av god 
ekonomisk hushållning 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden. 
                       

Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt 
granskat kommunens delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022. 
Utifrån genomförd översiktlig granskning av delårsrapportens 
återrapportering gör PwC bedömningen att det prognostiserade resultatet i 
huvudsak är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt för 
2022 samt att det prognostiserade resultatet är förenligt med de 
verksamhetsmål som fullmäktige fastställt för 2022. 
PwC rekommenderar att en samlad men översiktlig redovisning av styrelsens 
och nämndernas mätbara mål lämnas som underlag till bedömning av 
måluppfyllelse av kommunfullmäktiges kommunövergripande strategier. 
Samt att tillse att det finns en spårbarhet kring de finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fullmäktige fastställer i den årliga 
budgetprocessen.  

Beslutsunderlag 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2022 – rapport 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2022 - missiv 
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