KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Sida
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Datum

2019-02-13

Kommunstyrelsen
Plats:

Stora Vänortsrummet

Tid:

tisdag 26 februari 2019 kl. 09:00

Ärende

Föredragande

1.

Val av justerare

2.

Fastställande av dagordning

3.

Redovisning av delegationsbeslut

4.

Delgivningar

5.

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen

D Persson

3

6.

Ekonomisk uppföljning - nämnderna

J Krüger

6

7.

Rapport finanspolicy 2018-12-31

J Krüger

7 KF

8.

Års- och flerårsbudget 2019-2021 förtydliganden

A-S Stensson

12 KF

9.

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018

A-S Stensson

19

10.

Personalberättelse 2018

M Wåhlström/A-S Stensson

76

11.

Mål- och budgetprocess 2019 - tidplan och
arbetssätt

A-S Stensson

87 KF

12.

Inför bokslut och ramberedning

A-S Stensson

93

Datum

Sida

2019-02-13

Ockelbo kommun

Ärende

2(3)

Föredragande

13.

Reviderad budget 2019/tillägg kommunstyrelsen

A-S Stensson

95 KF

14.

Arvodesreglemente 2019-2022 ändring/komplettering

A-S Stensson

98 KF

15.

Arvodesreglemente 2019-2022 - Ockelbogårdar

A-S Stensson

100
KF

16.

Delegationsordning i personalärenden

A-S Stensson

112
KF

17.

Avsiktsförklaring om samverkan i inköps/upphandlingsfrågor

L Sjödin

118

18.

Remiss angående ansökan om ändringstillstånd
för Stor-Vrångens vindkraftpark, Ockelbo
kommun

Elin Gibson/Stefan Widstrand, 160
Eolus Vind AB, 13:00
KF
Anna Hansson/Patrik
Landberg, VGS

19.

Ändring av styrdokument Bionär Närvärme AB

J Krüger

235
KF

20.

Försäljning av Vi 1:175

D Hedman

254

21.

Redaktionell ändring - Handlingsplan för att
motverka Våldsbejakande extremism 2017-2019

M Lindblom

255
KF

22.

Verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

23.

Ansökan om visionsmedel 2019 - Skördefest och
hälsodag

L Sjödin

270

24.

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

A-S Stensson

272
KF

25.

Reglemente arbetsformer

A-S Stensson

286
KF

26.

Arbetsordning för kommunfullmäktige

A-S Stensson/A-C Eriksson

299
KF

27.

Valärenden

357
KF

28.

KS-KF ärenden

359

260

Datum

Ärende
29.

Sida

2019-02-13

Ockelbo kommun

Information kommunstyrelsen
Gemensamt elhandelsbolag
Verksamheten informerar – Tekniska
Information Perslunda
Målstrukturer – Verksamhetsplan
Ockelbo marknad
Glokala Sverige
Försäljning av fastigheter – Ockelbogårdar
Svar på fråga avseende hantering av Ipads

Magnus Jonsson
ordförande
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Föredragande
Anton Holton och Håkan
Jönsson, Gävle energi, 09:00
D Hedman, 10:00
O Johansson
L Sjödin
M Ekström
Åsa Holmberg, VGS, 14:00
P Warren, 14:15
L Sjödin

360

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-02-08

1(1)
Referens

KS 2019/00007

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

Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2019-01-15 – 2019-02-08 har inga delegationsbeslut fattats.

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-02-08

1(1)
Referens

KS 2019/00008

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

Delgivningar
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
 Meddelande om antagande av översiktsplan för Sandvikens kommun
2030
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd - Protokoll 2019-01-22
 Dataskyddsenheten Gävle kommun – Dataskyddsenhetens årsrapport
2018
 Dataskyddsenheten Gävle kommun – Rekommendationer efter
granskning av registerförteckning
SKL cirkulär
19:5
Internränta för år 2020

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-02-08
Persson, Daniel, 0297-55568
daniel.persson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens månadsredovisning per januari 2019.

1(1)
Referens

KS 2019/00009

OCKELBO KOMMUN
Kommunstyrelsen - Ekonomisk uppföljning

Verksamhet

10

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET

11

STÖD TILL POLITISKA PARTIER

13

Budget
Jan
2019

Budget
2019

2 450
836

ÖVRIG VHT

5 635

30

FYSISK O TEKNISK PLAN

32

NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER

800
2 320
120
4 550

33
38

TURISM
RÄDDNINGSTJÄNST

198

6

8%

70

55

15

470

465

5

67

0

193

Årsprognos
2019

Avvikelse
årsprognos
2019

Uppf %
årsprognos
2019

2 450

0

100%

7%

836

0

8%

5 635

0

100%

67

0%

800

0

100%

119

74

5%

2 320

0

100%

10

3

7

3%

120

0

100%

379

378

1

8%

4 550

0

100%

0

0

0

0

0

733

718

15

8%

8 800

0

100%

350
990

29

23

6

6%

350

0

100%

83

90

-8

9%

990

0

100%

3 600

300

135

165

4%

3 600

0

100%

22 750

1 896

2 482

-586

11%

24 580

-1 830

108%

100

8

8

0

8%

100

0

100%

1 995
55 296

166
4 608

79
4 753

87
-145

4%
9%

1 995
57 126

0
-1 830

100%
103%

ENSAMKOMMANDE BARN

0

0

-112

112

0

0

FLYKTINGVERKSAMHET

0

0

137

-137

0

0

5 444

454
454

795
820

-341
-366

15%
15%

5 444
5 444

0
0

100%
100%

KOMMUNIKATIONER

71

FOLKHÄLSA - BRÅ

79

FÄRDTJÄNST

94

Förbrukn i %
Riktpunkt
8%

8 800

KOMMUNAL BEREDSKAP

53

93

204

Avvikelse
Jan
2019

0

39

91

Ek uppf
Jan
2019

UTVECKLINGSMEDEL
KOMMUNADM
VÄNORTER

96 PERSONALADM
Summa KS (exkl teknik och AME/Integration)
AME/Integration
20
21

22 ARBETSMARKNADSENHETEN
Summa AME/Integration

5 444

Teknikområdet
30

FYSISK O TEKNISK PLAN

34

VÄGAR, GATOR O PARKER

773 BOSTADSANPASSNING
93

KOMMUNADM

FASTIGHETER
Summa Teknikområdet

Summa kommunstyrelsen totalt

205

17

24

-7

12%

205

0

100%

6 985

582

724

-142

10%

6 985

0

100%

1 150

96

5

91

0%

1 150

0

100%

2 155

180

282

-103

13%

2 155

0

100%

14 413
24 908

1 201
2 076

713
1 749

488
326

5%
7%

14 413
24 908

0
0

100%
100%

85 648

7 137

7 322

-185

9%

87 478

-1 830

102%

Sammanställning fastigheter
925

77

3

74

0%

925

0

100%

ARBETSOMRÅDEN O LOKALER

1 108

92

1

91

0%

1 108

0

100%

BOSTADSVERKSAMHET

1 160

97

126

-29

11%

1 160

0

100%

BARNOMSORG

3 090

258

281

-24

9%

3 090

0

100%

64

GRUNDSKOLA

9 550

796

501

295

5%

9 550

0

100%

66

KOMVUX

770

64

47

17

6%

770

0

100%

-2 690

-224

-322

97

12%

-2 690

0

100%

500

42
1 201

77
713

-35
488

15%
5%

500
14 413

0
0

100%
100%

44

IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN

51
52
61

771 BYSJÖSTRAND
95

GEMENSAMMA KOSTNADER FASTIGHET

14 413
Kommentarer:
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Datum

2019-02-08
Krüger, Joachim, 0297-55527
joachim.kruger@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning - nämnderna
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Nämndernas månadsredovisning per januari 2019.
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Referens

KS 2019/00010
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Datum

2019-02-09

1(1)
Referens

KS 2019/00115

Krüger, Joachim, 0297-55527
Joachim.kruger@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Rapport finanspolicy 2018-12-31
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Rapporten godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 en ny finanspolicy för Ockelbo
kommun. I finanspolicyn anges att en rapport ska lämnas till
kommunfullmäktige två gånger per år.
Beslutsunderlag
Rapport finanspolicy 2018-12-31.

2018-12-31

RAPPORTERING FINANSPOLICY

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Ekonomienheten  Joachim Krüger  0297-555 27   joachim.kruger@ockelbo.se

1 (4)

1.

Aktuell likviditetssituation

Tillgängliga likvida medel 181231:

Likvida medel

Belopp

Kassa och bank

83,1 mkr

Ej utnyttjade kreditlöften

0,0 mkr

Finansiella tillgångar som kan omsättas
inom tre bankdagar
Totalt:

83,1 mkr

Kommentar: Högre likviditet än vid förra årsskiftet (60,6 mkr) om ej utnyttjad kredit
beaktas.

2.

Placeringsportfölj

Placeringar 181231

Motpart
Exceed/SGP
Carlssson Noren
/Consensus
Mangold
Totalt:

Instrument

Belopp

Kalenderstrategi
Sverige

0,5 mkr

Macro Fund

0,5 mkr

Etik global

0,5 mkr
1,5 mkr

Kommentar: Under året har två placeringar avvecklats och ej ersatts. Efter
årsskiftet har även Exceed/ SGP avslutats.
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3.

Skuldportfölj

Belopp

Genomsnittlig
räntesats

Kommuninvest

151,7 mkr

0,86 %

Totalt:

151,7 mkr

0,86 %

Långivare

Kommentar: Skuld oförändrad under året. Genomsnittlig räntesats marginellt
lägre än föregående år (0,87 %). 9,5 mkr utav skulden utgörs av gröna lån.

Kapitalbindning

Max

Min

181231

< 1 år

30 %

0%

42,2 %

1-2 år

30 %

0%

11,8 %

2-3 år

20 %

0%

12,5 %

3-4 år

20 %

0%

6,3 %

4-5 år

20 %

0%

16,7 %

5-6 år

20 %

0%

10,6 %

6-7 år

20 %

0%

0%

7-8 år

20 %

0%

0%

8-9 år

20 %

0%

0%

9-10 år

20 %

0%

0%

Kommentar:
Genomsnittlig kapitalbindning 2,17 (1,99). En enligt policyn något för stor del
med kort kapitalbindning. Något att ta hänsyn till vid omläggning av lån.
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Räntebindning

Max

Min

181231

< 1 år

60 %

35 %

65,1 %

1-3 år

30 %

15 %

24,3 %

3-5 år

25 %

5%

0%

5-7år

15 %

5%

10,6 %

7-10 år

10 %

0%

0%

Kommentar:
Genomsnittlig räntebindning 1,30 (1,96). En mer spridd räntebindning ska
eftersträvas vid omsättning.

4.

Borgensåtagande
Gäldenär

Belopp

Ockelbogårdar AB

138,2 mkr

Ockelbo Vatten AB

29,3 mkr

Wij Säteri AB
Stiftelsen Wij Trädgårdar
Åbyggeby LBC
Totalt:

7,4 mkr
3,4 mkr
0,3 mkr
178,6 mkr

Kommentar: Högre borgensåtagande gällande Stiftelsen Wij Trädgårdar sedan
årsskiftet då borgensåtagande ersatt lån.

5.

Avvikelser

Några avvikelser från finanspolicyn finns att åtgärda.
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Datum

2019-01-13
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Referens

KS 2018/00484

Kommunkontoret
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Års- och flerårsbudget 2019-2021 - förtydliganden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Borgensåtagande
1. Kommunfullmäktige 2018-12-17, § 105, beslutspunkt 17 stryks och
ändras till följande:
Såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Wij Trädgårdar
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 3 350 000 kronor, jämte
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
Taxor för tillsyn och tillstånd
2. Taxor för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) för brandfarliga och
explosiva varor (LBE) enligt bifogade bilagor med giltighet fr o m
2019-01-01
Sammanfattning av ärendet
Borgensåtagande
Fullmäktiges tidigare beslut om kommunens totala borgensåtagande per
bolag behöver förtydligas. Fullmäktige beslutade den 1 oktober 2018 (§ 63)
om det totala borgensåtagandet för Stiftelsen Wij Trädgårdar.
I samband med beslut om års- och flerårsbudget 2019–2021 den 17
december 2018 fanns samma beslutspunkt med, men med ett annat belopp. I
beslutsunderlag till års- och flerårsbudget 2019–2021 blev inte Stiftelsen Wij
Trädgårdar senaste upplåning om 2 000 000 kronor med i angivet
lånebelopp, varvid beslutspunkten måste förtydligas.

Ockelbo kommun

Datum

2019-01-13

KS 2018/00484

Kommunens totala borgensåtaganden enligt nedan:
 Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 138 200 000 kronor,
jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas
på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp
 Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Vatten AB:s
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 57 100 000 kronor,
jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas
på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
 Såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Wij Trädgårdar
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 3 350 000 kronor, jämte
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
 Såsom för egen skuld ingå borgen för Wij Säteri AB låneförpliktelser
upp till totalt högsta belopp om 7 418 617 kronor, jämte ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens
respektive ursprungliga lånebelopp.
Taxor för tillsyn och tillstånd
Förslag till taxa för tillstånd enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och
Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Fullmäktige beslutade i samband med års- och flerårsbudget om taxor för
2019. Som beslutsunderlag till detta hänvisades till upprättad taxekatalog.
Gästrike Räddningstjänsts underlag för Taxa för Brandskyddskontroll samt
Sotningstaxa finns med i taxekatalogen, men beslutsunderlaget var inte
delgiven som beslutsunderlag. För att erhålla ett förtydligande i beslutet
bifogas Gästrike Räddningstjänsts bilaga.
I kommunstyrelsens taxekatalog 2019 finns hänvisning enligt följande:
Taxa för Brandskyddskontroll samt Sotningstaxa;
För taxa hänvisas till http://www.gastrikeraddningstjanst.se/
Beslutsunderlag
Förslag till taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lagen om skydd mot olyckor
(LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Sida
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Referens

KS 2019/00113

Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska till årsredovisning 2018 upprätta en
verksamhetsberättelse utifrån styrelsens verksamhetsområden.
Verksamhetsberättelsen struktureras utifrån fastställda rubriker. I
kommunstyrelsens verksamhetsberättelse finns delar som kommer att ingå i
årsredovisningens förvaltningsberättelse.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelser från integration och arbetsmarknad,
samhällsplanering (bredband), näringsliv, kommunikationer, teknikområdet,
övergripande IT-verksamhet, information/kommunikation och
vänortssamarbete bifogas.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 - KOMMUNSTYRELSEN
Verksamhetsbeskrivning
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för
hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.
Kommunstyrelsens verksamhetsområde omfattar allmänna val och stöd till politiska partier, medlemskap i kommunala intresseorganisationer, övergripande miljöfrågor, planarbete, säkerhet och beredskap och överförmyndarverksamheten.
Kommunstyrelsen omfattar även följande områden där mätbara mål har utarbetats; kommunadministration, integration och arbetsmarknad, utvecklingsenhet, näringsliv, kommunikationer, samhällsplanering och teknikområdet

Viktiga händelser
Vision 2030 Visionen aktualiserades genom ett beslut i fullmäktige i maj 2017 och går nu
under benämningen Vision 2030 – plats att växa. Fullmäktige har under 2018 beslutat om
kommunövergripande strategier och mätbara mål för nämnder, styrelser och bolag.
Förskola i södra/centrala Ockelbo. Inriktningsbeslutet utgår från att bygga tre nya förskoleavdelningar. Under 2018 har fullmäktige beslutat om att utöka till 33 mkr för att möta förskolans behov av ändamålsenliga lokaler. Förslag har framkommit om att beslutad investering bör kompletteras med att ett tillagningskök byggs. Förskolan beräknas vara klar i
oktober 2019.
Invigning av Möjligheternas hus, Ugglebo Arena, invigdes den 25 januari 2018. H.M.H
Prins Daniels hockeylag invigde hallen med stjärnor som Peter Forsberg, Mats Sundin,
Maria Rooth och Nicklas Lidström. Laget besegrade Ockelbo HC i en hall där stämningen
var på topp.
Wij Trädgårdar Fullmäktige beslutade 2018-10-01 om tidplan för förändrad drift- och ägandeform för Wij Trädgårdar. Tidplanen anger att fr o m 2019 tar kommunen över fastigheter, park, drift och skötsel, fastighetsförvaltning och aktuell personal. Den personal som
det avser är totalt 3,0 tjänst. Fastigheter, park, drift, skötsel och fastighetsförvaltning överförs från Wij Säteri AB och Stiftelsen Wij Trädgårdar till Ockelbo kommun efter erforderliga
beslut. Drift och skötsel av fastigheter och park sköts fr o m 2019-01-01 av Ockelbo kommun till erforderliga beslut är fattade.
Gallerian Arbetet med lokaler i gallerian har fortsatt under året. Under hösten blev det klart
att nya caféägarna kommer att flytta in i Swedbanklokalen. Fullmäktige har beslutat om att
gå vidare med utveckling av Gallerian och med en ombyggnad för café och med en öppning mellan lokalen och biblioteket. I början av januari 2019 kommer ombyggnationen att
påbörjas.

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Kommunkontoret  Ann-Sofie Stensson  0297-55514  070-5141423  ann-sofie.stensson@ockelbo.se
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Detaljplaner/försäljning tomter En ny detaljplan är under framtagande för flerfamiljshus vid
vattentornet. Området ska vara klart för byggnation under våren 2019. Ytterligare en detaljplan för flerfamiljhus, norra samhället, är under framtagande.
Kommunens HVB hem i egen regi (Gläntan och Åsbacka) avvecklades fr o m 2018-01-01.
Verksamheten Stödboende riktar sig till barn och ungdomar åldern16-20 år. Placeringsformen stödboende och är en tillsynspliktig verksamhet. I början av 2018 fanns det 17 placeringar och vid årets slut var det 10 ungdomar inskrivna på stödboendet. Antal ensamkommande har fortsatt att minskat under året. Kommunstyrelsen har beslutat att fasa ut stödboendet för att slutligen stänga boende 2019-05-31.
Extra tjänster Under 2018 har arbetet med att anställa extratjänster i Ockelbo kommun
fortsatt. 61 personer är anställd som extratjänst vid året slut. Samtliga extra tjänster är anställda av arbetsmarknadsenheten som handleder och administrerar placeringarna. Den
anställde anställs inom arbetsmarknadsenheten och erhåller en inledande utbildning och
matchas mot arbetsplatser under 10 – 12 veckor innan de placeras ut i kommunens olika
verksamheter.
Arbetsmarknadsåtgärder Enheten arbetar med personer som är arbetslösa och behöver
coachning, arbetsträning och/eller vägledning för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden eller hitta nya vägar mot studier. Inom arbetsmarknadsenheten finns det 10 (8)
olika aktiviteter att prova på. Inom arbetsmarknadsenheten finns även flertalet projekt.
Feriejobb/sommarjobb Alla ungdomar som avslutat årskurs 9 samt årskurs 1 och 2 på
gymnasiet och är folkbokförda i kommunen är garanterad sommarjobb 60 timmar. 200
(190) ungdomar hade möjligheten att söka sommarjobb, varav 109 (127) ungdomar har
ansökt och erhållit sommarjobb. Jobben fördelades inom kommunen samt föreningslivet,
några exempel är äldreomsorgen, förskole/fritidsverksamhet, lägerverksamheter, café och
service, trädgård, och underhållsarbeten.
Från försörjningsstöd till anställning. I och med bidragsformen extra tjänster har projektet
bedrivits i marginell omfattning. Målet med projektet är att minska behovet av försörjningsstöd och samtidigt erbjuda arbete och praktik genom en modell som används i allt fler
kommuner. Modellen innebär att kommunen/ arbetsmarknadsenheten anställer ett antal
personer med försörjningsstöd för att ”lyfta” bort kostnaden från individ- och familjeomsorg.
Under 2018 har 4 (15) personer haft denna form av anställning, 1 (13) man och 3 (2) kvinnor. En person till en tillsvidare anställning vid ett lokalt företag. Projektet fasades ut under
början på 2019.
Servicepunkter innebär en möjlighet för näringsställe i byarna Jädraås, Lingbo och Åmot
att söka ersättning för en lokal servicepunkt. Det innebär att näringsstället åtar sig vissa
uppdrag för kommunens räkning och för detta erhåller man en uppdragsersättning.
Projekt i kommunen Näringslivsenheten är involverade i flera projekt. ”Destinationsutveckling Gästrikland”, ett besöksnäringsprojekt tillsammans med övriga Gästrikekommuner. Leader Gästrikebygden har beviljat projektet ”Testeboåns Vänner”. Fler projekt är

2 (12)

”Vattendragsrestaurering Gopån” (LOVA), ”Naturlyftet” (LONA) och ”förstudie Kölsjöån”
(Länsstyrelsen).
Utbildning ”Förenkla - helt enkelt” Kommunen deltar i Sveriges kommuner och Landsting,
SKL, utbildning tillsammans med Hofors, Sandviken och VGS för att förbättra företagsklimatet. Utbildningens mål är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom
bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. Två gemensam utbildnings-/inspirationsdagar genomförs under året varav den ena har skett på våren. Inbjudna är medarbetare, chefer och förtroendevalda som möter företag utifrån sin
yrkesroll.
Företagsklimat. Årets placering presenterades i september av Svenskt Näringsliv. Företagsklimatet Ockelbo kommun placerar sig på 263 plats i Svenskt Näringslivsmätning om
Företagsklimatet. En förbättring med 30 platser vid jämförelse med föregående år. Kommunen är på sjätte plats i länet. Ranking 2018 baseras på enkätsvar från våren 2018.
Årtal
Placering
Förändring

2018

2017

2016

2015

2014

233

263

232

274

217

30

-31

42

-57

-34

Kuxatrafiken är sedan hösten 2017 fossilfri. Från 1 juli 2018 kommer kommunens dieselfordon att börja köras på fossilfri diesel. Arbete pågår med länsgemensamma reglementen för färd- och riksfärdtjänsten. Kommunstyrelsen beslutade i maj att komplettera lovtrafiken till Åmot och Jädraås. Det innebär att det finns möjlighet för pendling och med anslutning till tåg och buss från Gävle och Sandviken.
Kollektivtrafik Gävleborg Från december 2018 har antalet tågavgångar totalt cirka ett 60tal fler tågstopp per vecka. På vardagar stannar numera åtta SJ-tåg, tidigare bara två. Ökningen av antalet tågstopp avser SJ-tåg, vilket för resenärerna innebär en ökad kostnad.
Gymnasieelevers skolbiljetter gäller inte på SJ-tåg. Vid behov ersätts skolbiljetten med
årskort med SJ-tillägg.
Fossilfritt Laddplatser för elbilar: snabbladdare på Perslundaparkeringen togs i bruk i juni
2018. Den är finansierad med statligt stöd från Klimatklivet, Naturvårdsverket. Ytterligare
fyra laddare kommer på plats under 2018. Fossilfri diesel finns att tillgå i Ockelbo. Kuxatrafiken körs fossilfritt sedan hösten 2017, kommunens dieselbilar från juli 2018.
Färdtjänstriktlinjer Samrådsgruppen för servicetrafiken arbetar med länsgemensamt reglemente för riksfärdtjänst och ser över tillämpningsanvisningar för färdtjänstresor. Beslut om
ändringar fattas av Region Gävleborg.
Även denna sommar körs Helg kuxa, men i mindre skala än föregående tre år. På grund
av tidigare somrars väldigt få resenärer är det 2018 endast turerna till Jädraås i samverkan med JTJ som erbjuds.
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Kommunikation Marknadsföring är en annan viktig del, att ska skriva och informera om allt
som rör vår bygd. Målet är att ligga i framkant med att informera om allt positivt som händer i kommunen. Fokus på att delge lokala nyheter, utveckling av hemsidan och Ockelbo
kommuns Facebook. Antal besökare på Ockelbo kommuns hemsida och antalet följare på
Facebook har ökat.
Vänortssamarbete/Internationellt arbete Under året har Ockelbo deltagit i möten i
Naestved, Danmark och Esch, Nederländerna och Strzyzow, Polen och ungdomsmöten i
Nagycenk, Ungern och Zagare, Litauen och Tisno, Kroatien samt stormötet i Nadur,
Malta. Ockelbo deltog även vid ett presidieval i Österrike. Ockelbo kommun har nu en representant i de båda styrelserna. Under vårvintern besöktes Ockelbo av en delegation
från Kannus, Finland med inriktning vindkraft och näringsliv.
I samarbetet kring internationella frågor med Gävle, Sandviken, Hofors och Älvkarleby
kommun planeras aktiviteter inom flera verksamhetsområden såsom skola och näringsliv.
För att fira Europadagen den 9 maj 2018 togs ett gemensamt program för Gävle, Sandviken och Ockelbo fram.
Mål för 2018 är att den internationella policyn för Ockelbo kommun ska genomarbetas och
förnyas. Arbetet har ej genomförts under året.
Utvecklingsmedel. För år 2018 har 500 tkr avsatts till utvecklingsprojekt. Sju utvecklingsprojekt har under året beviljats medel , bidrag om 435 tkr har utbetalats.
Vaktmästeri i kommunen har inför 2018 ändrad organisatorisk tillhörighet, från utbildningsoch kulturnämnd till kommunstyrelsen (teknikområdet).

MÅLUPPFYLLELSE KOMMUNSTYRELSENS MÄTBARA MÅL 2018
Det gröna
Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Byggnationen av ventilationen Centrumhuset ska påbörjas under 2018

Målet ej uppfyllt

Vid byggnation av ny förskola ska byggnationerna uppföras i hållbara miljövänliga
material och vara energieffektiva, dvs vara minst 10 % under Boverkets riktlinjer,
för att minska klimatpåverkan

Målet uppfyllt

Kommentarer
Ventilationen Centrumhuset Projekteringen av nya ventilationen tar längre tid än beräknat då anläggningen är mycket komplex.
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Byggnation Ny förskola Under projekteringen har vi ställt dessa krav, så det kommer att bli utfört i
och med att byggnationen kommer igång.

Vi välkomnar
Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Uppdatera och revidera fastställd turismstrategi

Målet ej uppfyllt

Bredbandstrategi ska revideras för att harmonisera med den nya nationella strategin.

Målet ej uppfyllt

Kommunkontoret ska samordna arbetet med att ta fram en digitaliseringsplan för
styrelse och nämnder.

Målet ej uppfyllt

Kommentarer
Arbetet med att uppdatera och revidera fastställd turismstrategi pågår och beräknas vara klart våren 2019.
Samverkansgruppen för bredbandsfrågor i Gävleborg har kommit fram till att en ny länsstrategi ska
tas fram och antas vid halvår 2019 där gruppen även deltar i arbetet. Förslag är att länets kommuner tar fram lokala strategier utifrån den nya strategin för Gävleborgs län, om man anser att det
finns behov av det.

Arbetet med att samordna arbetet med att ta fram en digitaliseringsplan för styrelse och
nämnder flyttas fram till 2019.

Vi växer
Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder och arbetsförmedling,
fortsätta utveckla dialogen för att etablera 60 platser för arbets-/språkpraktik samt
extratjänster inom de kommunala förvaltningarna

Målet upp fyllt

Ungdomsarbetslöshet ska minska med 20 ungdomar under 2018.

Målet ej uppfyllt

Kommentarer

Fortsatt arbete för minska ungdomsarbetslösheten pågår. Vid jämförelse med januari
2018 är ungdomsarbetslösheten oförändrad.
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Vi samverkar
Ockelbo samspelar med andra lokalt, regionalt och globalt
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Arbetsmarknadsenheten ska i samverkan med Individ och familjeomsorgen, arbetsförmedlingen och de fackliga organisationerna minska behovet av försörjningsstöd med 30 personer

Målet uppfyllt

Under året ska minst 60 företagsbesök genomföras under konceptet Företagardialog.

Målet uppfyllt

Kommentarer

Målet uppfyllt via projektet från försörjningsstöd till anställning och att personer får en aktivitet via arbetsmarknadsenheten och därmed aktivitetsersättning som minskar behovet av
försörjningsstöd minskar Till detta till kommer anställningar av extra tjänster.
En besöksvecka i september med 38 bokade företagsbesök, samt besök löpande under
året. Företagardialogen sker också genom olika träffar; företagarfrukost, turismforum, näringslivsråd, drop-in lunch.

KOMMENTARER TILL RESULTATET
Årets resultat
Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat om 2,0 mkr för verksamhetsåret 2018.
Detta förklaras till största delen av att medel för systemstöd, integration, vakanser inom
administration inte har nyttjats samt erhållen ersättning som en uppgörelse avseende yttre
skötsel.
Måluppfyllelse: Ekonomisk målsättning uppnås för 2018. Måluppfyllelse avseende sjukfrånvaro har uppnåtts.

Driftsbudget
Avvikelser/områden att kommentera
Ensamkommande/integration och arbetsmarknad tillsammans redovisar ett underskott om
1,9 mkr. Beslut om att avveckla kommunen HVB hem fastställdes hösten 2017 och beslut
om att avveckla kommunens stödboende beslutades under hösten 2018. Underskottet
hänför sig till avvecklingskostnader och successivt minskade intäkter.
Kommunen har erhållit ersättning för en uppgörelse avseende yttre skötsel om 1,9 mkr.
Denna ersättning gör att kommunstyrelsens resultat och prognos förbättras markant. Ersättningen väger upp mot extrakostnader från yttre skötsel samt kostnader för temporära
lokaler i samband med om- och nybyggnation av Wij förskola.
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Årets resultat, tkr

2018

2017

Budget

82 768

78 711

Utfall

80 747

79 911

Resultat mot budget

2 021

- 1 200

Åretsnettoinvesteringar

8 134

18 780

104

95

Antal kvinnor

47

48

Antal män

57

47

Sjukfrånvaro

3,5

6,3

Kvinnor

4,9

7,9

Män

2,3

4,7

Personalredovisning
Antal anställda 31/12

Personal
Redovisning av sjukfrånvaro är obligatoriskt för kommunerna att redovisa och för kommunstyrelsens del har sjukfrånvaron för 2018 vid jämförelse med 2017 minskat. Att beakta vid jämförelser
när beräkningsunderlaget utgörs av ett fåtal personer påverkas förändringen markant vid enstaka
sjukfrånvarotillfällen.

Förklaring till resultatet
Driftsbudget
Sammanställning kommunstyrelsen
Område

Utfall
(mkr)

Politisk verksamhet

0,2

Justering VGS

1,3

Utvecklingsmedel

0,9

Näringsliv

0,5

Kommunikationer

-0,2

Kommunadministration

0,7

EKB/Integration/arbetsmarknad

-1,9

Planverksamhet

0,5

Teknikområdet/reglering
Summa

2,0

Teknikområdet har erhållit en reglering/återbetalning avseende yttre skötsel, vilket har finansierat övriga tillkommande poster.
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INVESTERINGSBUDGET
Kommunstyrelsen investeringsbudget 2018 fastställdes till 55,4 mkr (inkl investeringssatsningen ny förskola om totalt 33 mkr.
Kommentarer
Nettoinvestering för 2018 är 8,1 mkr. De stora investeringarna för 2018 är pågående omoch nybyggnation av Wij förskola, fönsterbyte vid Centrumhuset, reservkraftverk
Bysjöstrand, utbyte av kylmaskin till Möjligheternas hus, flertalet detaljplaner är under
framtagande och ombyggnationen av gallerian 5;an med planerad byggstart i januari
2019.
Besiktningar av lekplatsutrustning på skolor och förskolor har medfört att en stor del av lekutrustningen har plockats bort. 1,2 miljoner har avsatts för att förbättra lekplatserna på
skolor och förskolor.
6,3 mkr har för 2018 bokats som pågående arbete.
Projekt

2018

2017

72

72

0

121

9260/Framtidens centrum

202

202

9260/Framtidens centrum

40

40

9232/Kyrkparken

35

35

5 385

0

9107/ C-Huset värme o vent

38

0

9165/Bysjöstrand Reservkraft

77

0

9207/Laddstolpar - Fortum

26

0

9104/Förskoleutredning
9244/Yttremiljö Fsk

9104/Förskoleutredning

9220/Möjligheternas hus
9261/Framtidens centrum 2.0
Summa

2016

202

6 498
409

0

6 283

469

6 680
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FRAMTID
Om- och nybyggnation av ny förskola är en stor satsning för kommunen och kommer att
prägla kommunen positivt många år.
Bostadsbyggandet är ett fortsatt viktigt fokusområde för kommunen. Det är stor efterfråga
på bostäder och framtagandet av detaljplaner och möjliggörandet av byggnation är ett viktigt fokusområde för kommunen.
För att trygga framtida behov av främst industrimark men även tomtmark behöver en satsning göras och utrymme skapas för satsningar på området.
Kommunen behöver fokusera på att utveckla arbetsmarknaden och integrationsarbetet för
att möjliggöra för fler personer att erhålla en egen försörjning.
Satsningen på utveckling av kommunens centrum fortsätter och pågår. Ett led i detta har
varit att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.
Framtiden centrum (torget) fick en ny inriktning i samband med att Swedbank aviserat
nedläggning av kontoret i Ockelbo. Butiksfrågorna i centrum fick högsta prioritet, och målet blev att fylla tomma affärsytor innan ombyggnaden av torget kan påbörjas.
Som ett första steg genomfördes ombyggnationen av Uret. Det som nu kommer att aktualiseras är ombyggnation av gallerian 5:an genom att bland annat flytta cafét, öppna upp
mot biblioteket samt tillskapa en ny butiksyta.
Digitalisering och bredbandsutbyggnad är två områden som kommer att påverka kommunen många år framåt.
Kommunen har åtagit sig att vidta åtgärder för att stärka delaktigheten, kunskapen och
engagemanget för EU-frågor. Det antagna EU-handslaget kommer också att innebära informations och utbildningsinsatser för förtroendevalda och tjänstemän.
I Ockelbo planeras aktiviteter under året för att göra vänortsarbetet mera känt och för att
kunna bredda möjligheterna för samverkan med våra vänorter. Det gemensamma arbetet
med Gästrikekommunerna fortsätter.
Framtida kommunikationer är en viktig tillväxtfaktor för kommunen.
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Driftsredovisning (belopp i tkr)
Verksamhetsområde
NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAM

Budget

Utfall
2 158

Avvikelse
92

Avvikelse i %

698

77

90%
77%

STÖD TILL POL PARTIER

2 250
775

ÖVRIG VERKSAMHET

5 466

4 225

1 241

ENSAMKOMMANDE BARN

0

2 848

-2 848

FLYKTINGVERKSAMHET

0

-1 949

1 949

ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER

4 874

5 830

-956

120%

FYSISK O TEKNISK PLANERIN

1 251

1 355

-104

108%

NÄRINGSLIVSFRÄMJ ÅTGÄRDER

2 340

1 884

456

81%

120

138

-18

115%

VÄGAR, GATOR O PARKER

4 765

4 472

293

94%

RÄDDNINGSTJÄNST

4 470

4 420

50

99%

TOTALFÖRSV SAMH SKYDD

0

0

0

IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN

957

775

182

81%

ARBETSOMRÅDEN O LOKALER

915

49

866

5%

BOSTADSVERKSAMHET

1 065

1 291

-226

121%

BUSS BIL SPÅRB TRAFIK

8 600

8 672

-72

101%

FÖRSKOLA

1 919

2 579

-660

134%

GRUNDSKOLA

9 750

9 366

384

96%

VUXENUTBILDNING

750

676

74

90%

VÅRD, STÖD O SERVICE IFO

350

348

2

99%

VÅRD BEHANDL O SERVICE

-1 469

-1 886

417

128%

750

829

-79

111%

3 900

3 031

869

78%

26 606

26 879

-273

101%

INTERNATIONELLT

100

108

-8

108%

GEMENSAMMA KOSTNADER FASTIGHET

499

261

238

52%

1 765

1 690

75

96%

82 768

80 747

2 021

98%

TURISTVERKSAMHET

FÄRDTJÄNST
UTVECKLINGSMEDEL
ALLM KOMMUNADMINISTRATION

PERSONALADMINISTRATION
Summa

96%
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Specificering teknikområdet
30
34
44
51
52
61
64
66
77
93
95

Verksamhetsområde
FYSISK O TEKNISK PLANERIN
VÄGAR, GATOR O PARKER
IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN
ARBETSOMRÅDEN O LOKALER
BOSTADSVERKSAMHET
FÖRSKOLA
GRUNDSKOLA
VUXENUTBILDNING
VÅRD BEHANDL O SERVICE
ALLM KOMMUNADMINISTRATION
GEMENSAMMA KOSTNADER FASTIGHET
== Summa ==

Budget

Utfall

201
4 765
957
915
1 065
1 919
9 750
750
-1 469
1 480
499
20 832

769
4 472
775
49
1 291
2 579
9 366
676
-1 886
2 470
261
20 822

Avvikelse Avvikelse i %

-568
293
182
866
-226
-660
384
74
417
-990
238
10

383%
94%
81%
5%
121%
134%
96%
90%
128%
167%
52%
100%

11 (12)

Investeringsredovisning (belopp i tkr)
Projektnr
9000
9001
9100
9104
9105
9106
9107
9125
9131
9133
9135
9144
9145
9163
9165
9176
9187
9188
9189
9195
9200
9205
9206
9207
9220
9226
9238
9244
9261
9301
9303
9310
9410

Projekt
OSPECIFICERAT KOMMUNSTYRELSEN
INDUSTRIMARK
OSPECIFICERAT FASTIGHETER
FÖRSKOLEUTREDNING
URET - TAK/VÄG
KONSUM - OMBYGGNAD
C-HUSET - VÄRME O VENTILATION
GÄVERÄNGE - TAK
GÄVERÄNGE - PENTRY
RABO - STÄDSKRUBB
ÅBYGGEBY - ENTRE
OMBYGGNAD ÅMOT
HÅRCENTRUM OMB
BYSJÖSTRAND - LARM
BYSJÖSTRAND - RESERVKRAFT
C-HUS ENERGIEFFEKTIVISERING
C-HUS PANEL
C-HUS FÖNSTER
C-HUS - PARKERING
C-HUS PERSONALRUM C-H
OSPECIFICERADE INV - VÄG, GATA
VÄGBELYSNING
KLIMATKLIVET - LADDSTOLPE
LADDSTOLPAR - FORTUM
MÖJLIGHETERNAS HUS
ASFALTERING PENDLARPARKERING
PERSLUNDA, CYKELVÄG MM
UTEMILJÖER FÖRSKOLA/SKOLA
FRAMTIDENS CENTRUM 2.0
INVENTARIER KOMMUNKONTOR
PA-SYSTEM
INVENTARIER VÄNORTSRUM
EKONOMI - UTDATA
Summa

Budget
2 300
500
2 300
31 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
9 500
0
0
0
0
600
0
0
0
4 000
100
0
600
4 000
100
50
0
150
55 400

Utfall
144
0
0
0
14
39
0
26
29
18
0
104
0
0
0
0
0
1 686
129
157
0
316
140
0
4 031
146
0
1 129
0
18
0
7
0
8 134

Avvikelse
2 156
500
2 300
31 000
-14
-39
0
-26
-29
-18
0
-104
0
200
0
9 500
0
-1 686
-129
-157
600
-316
-140
0
-31
-46
0
-529
4 000
82
50
-7
150
47 266

Flertalet av investeringsprojekten har påbörjats under 2018 och kommer att slutföras och
redovisas under 2019/2020.
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2019-01-22

VERKSAMHETBERÄTTELSE ENSAMKOMMANDE, INTEGRATION OCH ARBETSMARKNAD
Sammanfattning
Inom enheten finns verksamheterna ensamkommande, integration och arbetsmarknad.

Viktiga händelser
Kommunens HVB hem (Gläntan och Åsbacka) avvecklades fr o m 2018-01-01. Placeringsformen HVB har i och med detta upphört i kommunens regi.
Verksamheten Stödboende riktar sig till barn och ungdomar åldern 16 - 20 år. Placeringsformen stödboende och är en tillsynspliktig verksamhet. I början av 2018 fanns det 17 placeringar och vid årets slut var det 10 ungdomar inskrivna på stödboendet. Antal ensamkommande har fortsatt att minskat under året. Kommunstyrelsen har beslutat att fasa ut
stödboendet under våren för att slutligen stänga boende 2019-05-31.
Organisation
Ledningsorganisationen har inför och under 2018 minskat från fyra till två tjänster som en
följd av tjänstledigheter. Organisationen omstrukturerades fr o m 1 juli 2018 i och med avveckling av HVB, minskade ensamkommande och av ovan nämnda tjänstledigheter.
Förändringen har inneburit stora påfrestningar på dessa funktioner då verksamheten samtidigt ökat i antalet deltagare.
Extra tjänster
Under 2018 har arbetet med att anställa extratjänster i Ockelbo kommun intensifierats. 61
personer är anställd som extratjänst vid året slut.
I samverkan med arbetsförmedling, fackliga företrädare och personal har en överenskommelse tagits fram. Samtliga extra tjänster är anställda av arbetsmarknadsenheten som
handleder och administrerar placeringarna. Personerna är placerad inom kommunens
olika enheter. Kommunen har åtagit sig att anställa upp till 75 personer med stödet extra
tjänst.
Det är stor osäkerhet med vad som kommer att gälla med bidragsformen extratjänst inför
2019.
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Flertalet projekt har under året pågått inom arbetsmarknadsenheten pågår, olika ESF projekt och samverkansprojekt. Projekten fortsätter under 2019.
Mycket av enhetens finansiering kommer från Arbetsförmedlingen/Esf och andra projekt.
Vad som kommer att hända 2019 är inte klart och det innebär att förutsättningarna är
osäkra. Osäkerhet finns även med hur många flyktingar som kommer till kommunen och
hur många som kommer att finansieras av statsbidrag via migrationsverket.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Arbetsmarknad och Integrationsenhetens uppdrag 2018
Enhetens uppdrag är att utveckla, stödja och vägleda människor i olika situationer och
sammanhang, enskilt eller i grupp. Prioriterade grupper är nyanlända, ungdomar och
vuxna utanför arbetsmarknaden.
I samverkan såväl inom kommunens organisationer som med externa intressenter utvecklar enheten projekt som syftar till att stärka individen och främja Ockelbo Kommuns utveckling. Främja ömsesidig integration.
Vår Värdegrund:
•

Vi tror på alla människors lika värde

•

Vi tror på alla människors förmåga att fatta beslut över sitt eget liv

•

Vi tror på att alla människor har en vilja till ett meningsfullt liv

•

Vi tror på att samverkan och kommunikation är grunden för all utveckling

Fokusområden:
•

En särskild satsning i syfte att stödja ungdomars väg till egen försörjning står i fokus under 2018. Här krävs en fortsatt utvecklad samverkan med socialtjänst,
skola, arbetsförmedling, fackliga organisationerna och näringslivet. Den lokala
överenskommelsen för ungdomar är riktlinjerna hur vi skall samverka för att korta
ungdomars väg genom sysselsättning och riktade insatser till arbete och studier

•

I samverkan med individ och familjeomsorgen, skolan och arbetsförmedlingen
stärka människors motivation och möjligheter till egen försörjning.

•

Utveckla mötesplatsen Gläntan för Ockelbos kommuninvånare.

•

Utveckla samverkan med föreningslivet, näringslivet, de egna kommunala förvaltningarna och Ockelbogårdar.

•

Arbeta mera med information och uppsökande verksamhet inom Integration och
arbetsmarknad.

Enheten har ett arbetssätt som bygger på 7 – tjugometoden som ska genomsyra verksamhetens personal, deltagare, kunder när det gäller förhållningssätt, kommunikation,
mål, arbetssätt, engagemang och ansvar. 7-tjugo handlar om att uppmuntra deltagarna till
att ta ansvar för sina egna handlingar. Grunderna i metoden är ett existentiellt synsätt, involveringspedagogik, konsekvenspedagogik och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Arbetssättet ska fortsätta att implementeras vidare under 2018 och nyanställda skall genomgå grundutbildning i 7 – tjugo.
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ARBETSMARKNADSENHETEN
Arbetsmarknadsenheten (AME) arbetar med arbetsmarknadsfrågor i kommunen. Det är
en bred och delvis rehabiliterande verksamhet med insatser för arbetssökande kommuninvånare mellan 16 – 64 år. Verksamheten syftar till att den enskilde skall etablera sig på
arbetsmarknaden och/eller påbörja utbildning. Målsättningen med verksamheten är att genom riktade och personligt anpassade aktiviteter ge deltagarna möjligheter till individuell
utveckling för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden.
Våra samverkanspartners är kommunens olika enheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Wij Trädgårdar, privata företag och föreningar.
AME erbjuder ett brett utbud av aktiviteter och sysselsättningar för att möta människors
olika behov. Vi erbjuder olika former av bidragsanställningar som ett led i personernas väg
mot egen försörjning. Våra verksamheter innefattar servicelag – yttre skötsel, snickeri, lokalvård, sy och hantverksateljé samt ett träningscafé.
Arbetsmarknadsenheten erbjuder arbetssökande kompetenshöjning, i form av t.ex. jobbsök, studiebesök, grundläggande körkortsteori, vägledningskurser, motiverande samtal,
språkstöd med fokus på arbetslivet m.m. för att underlätta för den enskilde att få ett arbete
eller påbörja vidareutbildning. AME samordnar även kommunens feriearbete.

Våra verksamheter:
Caféverksamhet
Arbetsmarknadsenheten driver två Caféverksamheter som är uppdelade i två steg. Första
steget i AME´s lokaler. Där ingår deltagarna i verksamheten och får delta i de dagliga arbetsuppgifterna. Att lära sig enklare Café göromål som att förbereda smörgåsar, brygga
kaffe. Deltagarna får lära sig vikten av hur viktig livsmedelshygien är, såsom förvaring,
hantering, temperaturer och att hålla rent och snyggt i och utanför caféet. 2 deltagare åt
gången är här.
Andra steget på Mötesplatsen Gläntan där AME driver ett Café. Deltagarna har här mer
ansvar och får lära sig att hantera kassaapparat, kundbemötning, enklare matlagningsgrunder. De får också delta i planering av matsedel, konferensbokningar. För tillfället är
det 12 deltagare i caféverksamheten.
Syftet är att ge deltagarna kunskap och erfarenhet, att det ska kännas meningsfullt och
utvecklande, samt att få tryggheten och styrkan att sedan ta steget ut i arbetslivet.
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Lokalvård
Arbetsmarknadsenhetens lokalvård är uppdelade på två platser Mötesplatsen Gläntan
och i våra lokaler på Wij trädgårdar. Deltagarna får lära sig arbetsteknik, flödesschema,
rengöringsmedel och dess funktion på olika material. Ta ansvar för att lokalerna hålls
rena. Lokalvården har 3-5 deltagare åt gången.

Secondhand
På Mötesplatsen Gläntan driver vi en Secondhand. Deltagarna får lära sig kundbemötning, kassahantering, skyltning av varor och ansvara för påfyllning av varor. Secondhand
har 3 deltagare.

Servicelaget - Gröna jobb
Arbetsuppgifter som vi utför är av praktisk art, det kan vara snickra, måla, klippa gräs,
klottersanera, röja sly, renhållning, enklare städ m.m. Under senare delen av våren har vi
påbörjat en ny verksamhet där vi sköter förvaring och arkivering av begagnade kontorsmöbler för återbruk inom kommunen. Vi har skapat ett bra samarbete med tekniska
förvaltningen och utför mycket arbete i samverkan. Vi hjälper även våra föreningar i kommunen, utför grovstädning schemalagt på ridskolan, Ockelbo IP samt i Åmotsgården.
Samarbetet med Wij Trädgårdar har fortsatt och kommer förmodligen att intensifieras under 2019. Arbetslaget består oftast av 18-25 personer med varierande bakgrunder och
från olika kulturer. Som nysvensk får man här språkträning och en inblick i det svenska arbetslivet.

Naturlyftet
Ett projekt som ”ägs” av VGS i Sandviken.
Arbeten utförs åt kommun och föreningar för att bevara och skapa tillgänglighet till natur,
friluftsliv, fiske etc. Uppgifter såsom uppstädning, slyröjning och enklare snickerier har utförts under 2018. Fem personer har också genomgått utbildning på motorsåg och röjsåg i
projektet. Då en av vår personal nu kan utbilda personer så kan vi tillhandahålla detta
själv i framtiden.

Snickeriverkstad
I vårt snickeri så repareras, snickras och byggs det allt från större möbler till små fågelholkar i samverkan med kommunens olika enheter. Arbetsuppgifter som förekommer är
att hyvla, slipa, borra, svarva, limma m.m. Verksamheten kan idag ta emot 5 deltagare
samtidigt. Då vi har en ganska stor verktygsuppsättning bedriver vi även en enklare form
av verktygslära här.

Sy och hantverksateljé
Syateljén finns i Åsbackas källarplan nära Gläntan. I dagsläget är det 1 anställd och 2
praktikanter i syateljén som åtar sig att laga och sy olika klädesplagg.
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I hantverksateljén får man träna på att sy, sticka, virka och tillverka hantverk av olika slag
som sedan säljs i vår Secondhandbutik och på kommunens informationskontor.
Ett flertal personer har haft praktik/arbetsträning under året.

Verkstaden
Här får man lära sig att serva och laga cyklar, det kan vara allt från att laga en punktering
till att byta växelhus. Vi får cyklar skänkta från privatpersoner. När cyklarna är klara bjuds
dom ut till försäljning. Under våren har vi även börjat att utföra lättare service på mindre
maskiner som bl.a. gräsklippare. För närvarande kan vi ha 2 - 4 deltagare i verksamheten.

Språkgruppen
I språkgruppen deltar personer som befinner sig i de lägre språknivåerna. Deltagarna har
övat det svenska språket via mer praktiska sysslor exempelvis i hantverk- och syateljén/bakning/matlagning kombinerat med språkträning. En period under våren fick deltagarna träna språket på datorer 1 - 2 gånger i veckan. Då det i augusti startade ett ESFprojekt, ”eXtra stöd i Gävleborg” i enhetens regi som riktar sig till våra utrikesfödda med
låg språknivå, gick deltagarna i språkgruppen in i projektet och därmed avvecklades
språkgruppen.

Praktik/arbete med språkträning
Under de första månaderna 2018 har två språkpedagoger tränat yrkessvenska med deltagare på AME. Efter 1 mars finns dock bara en språkpedagog kvar i verksamheten då den
andra gått vidare till annan tjänst.
Deltagarna har fått språkträning med inriktning på yrket på sina praktik- och arbetsplatser
vilket har upplevts positivt av både deltagare och handledare på praktik/arbetsplatsen. Yrkessvenska/språkträning har skett både i grupp och individuellt på AME.
Det har under våren funnits två språkträningsgrupper med fokus på muntlig språkträning.
Under våren har hjälp med läxläsning erbjudits en gång i veckan.
Under hösten slogs de två språkträningsgrupperna ihop till en av schematekniska skäl
pga att projektgruppen eXtra stöd i Gävleborg” startade. Samma skäl samt litet intresse
från deltagare gjorde att läxläsningen upphörde.
Under hösten utökades enheten med en språkpedagog. Det innebar att den yrkesinriktade språkträningen för våra deltagare ökade och fler studiebesök på olika yrkesutbildningar ordnades. Språkpedagogen var även med och stöttade Spår 1-aktiviteterna.
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Projekt vid Arbetsmarknadsenheten:
Ung I Ockelbo
Ung i Ockelbo är ett ungdomsprojekt som startades upp i februari 2016 och finansieras av
ESF, Europeiska Socialfonden, via Region Gävleborg. Varje kommun i regionen har sin
egen modell av Ung i, som utlystes av ESF för att förstärka redan befintliga och fungerande metoder ute i utsatta kommunerna för att hjälpa unga i åldern 15-24 år till sysselsättning. Projektet använder sig av samma metodik som vårt tidigare projekt Cash Up
men har ett betydligt större inslag av motiverande verksamhet och har gett AME möjligheten att arbeta uppsökande och mer individuellt för de som vi inte lyckats fånga upp tidigare. Deltagarna består av en grupp av ungdomar som avbrutit grund- och gymnasieskolan, och/eller som av olika psykosociala anledningar inte står till arbetsmarknadens förfogande.
2017-05-15 godkände ESF en tilläggsansökan för projektet innehållandes; en förlängning
av projekttiden t.o.m. 2018-06-30, för UIO innebär detta en förstärkning av de ekonomiska
resurserna samt en breddning av målgruppen till 15-29 år. 2018-05-25 gavs besked från
region Gävleborg att hela Ung i Gävleborg är av ESF beviljat förlängning t.o.m. 2019-0630.
Region Gävleborg har lämnat in en ny ansökan till Esf om ett nytt projekt ”främja sysselsättning” som vänder sig till samma målgrupp, om detta blir av så sker start av detta
2019-06-01

DUA-överenskommelsen och Ungdomsteamet
Delegation Unga till Arbete arbetar på uppdrag av Regeringen. DUA:s arbete har bidragit
till att nästintill alla kommuner Sverige, har skrivit lokala samarbetsavtal/överenskommelser med Arbetsförmedlingen under 2015. Ockelbos L.Ö.K. godkändes i december 2015
verkställdes i januari 2016.
Syftet är att utifrån de lokala behoven långsiktigt och varaktigt minska ungdomsarbetslösheten i åldern 16-24. Målet är att minska antalet unga arbetslösa i Ockelbo med 30 procent, för att nå ner till riksgenomsnittet år 2020. Glädjande är att vi nu under 2018 kunnat
se ett resultat då ungdomsarbetslösheten minskar - samverkan ger resultat.
Lokal styrgrupp för Dua-överenskommelsen och ESF-projektet Ung i Ockelbo är densamma. Den består av Enhetschef, verksamhetschef, delprojektledare och arbetsmarknadsstrateg vid Arbetsmarknads-och integrationsenheten, Kommunekonom, Skolchef,
Enhetschef vid Individ och familjeomsorgen.

Ungdomsteamet
Ungdomsteamet är ett resultat av Dua-överenskommelse. I detta samlokaliserade team
vid AME ingår sedan februari månad 2016 representanter från AME, IFO, Komvux/SFI,
Gymnasieskolan och AF. Arbetsmarknadshandläggare, Yrkes- och studievägledare, Socialsekreterare, Arbetsförmedlare.
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Teamet arbetar tillsammans en halvdag per arbetsvecka. Där aktualiseras ungdomar från
de olika instanserna och erbjuds relevanta individanpassade insatser. Teamet är ”en väg
in” för dessa ungdomar som enbart behöver gå till en plats för att komma i kontakt med
relevanta aktörer.
Ungdomsprojektet Ung i Ockelbo vid AME nyttjas som en ingång för de i målgruppen som
står längre ifrån arbetsmarknaden och skolan och som behöver en mer individanpassad
aktivitet. AME anställde under våren 2016 en ”Ungdomskoordinator” som har en samordnande funktion i teamet med medel från Arbetsförmedlingen.
Nytt under 2018 är att det privat företagen Alpha CE som varit inbjudna för att diskutera
ungdomar som är inskrivna hos dem av Arbetsförmedlingen, nu har klivit av medverkan
p.g.a. att deras verksamhet i Ockelbo ska avvecklas.
Teamets representanter är mycket nöjda med samverkansformen. Alla är eniga att ungdomar sedan starten 2016 nu erbjuds snabbare anpassade insatser av en bättre kvalité.
Och där gruppen bättre kan följa upp vad som händer med de aktuella ungdomarna. Personalen ser också vinster i arbetstid och tid för ungdomarna själva som snabbare kommer
vidare.

Spår 2
Det ena av två nya spår /arbetssätt för nya deltagare vid AME. Syftet med detta spår är att
dels kunna ta emot nya ärenden från AF och IFO utan lång väntetid. Dels att kunna bemöta personer i behov av extra stöd, individuell vägledning och planering. Istället för att
snabb placera ut personer i våra verksamheter använder handläggare mer tid för att kartlägga målsättningar, behov och förmåga och därefter görs en placering i en verksamhet
som är beredd att möta upp personen.

Feriearbete
Ockelbo Kommun har under några år haft en feriejobbsgaranti som innebär att alla de
ungdomar som avslutat åk 9 samt åk 1 och 2 på gymnasiet som är fyllda 15 men inte 19
år och är folkbokförda i Ockelbo kommun är garanterad sommarjobb 60 timmar.
I år har det inneburit att ca 200 ungdomar har kunnat söka feriearbete, för att klara av
detta uppdrag utsågs en arbetsgrupp och en feriejobbsansvarig på Arbetsmarknadsenheten som hade hand om alla ansökningar. Av dessa var det 109 personer som sökte feriearbete. Och där har 4 tackat nej av olika skäl (bl.a. jobb, sommarskola ) 1 person arbetade inte sitt pass och 6 var för gamla och 5 var för unga. Så det blev 93 feriearbetande
ungdomar. Jobben fördelades inom Ockelbo Kommun samt föreningslivet, några exempel
är äldreomsorgen, förskole/fritidsverksamhet, lägerverksamheter, café och service, trädgård, och underhållsarbeten.
Dessa delas upp i två veckors perioder då de arbetar 30 timmar varje vecka.
En utvärdering av feriearbetet sommaren 2018 har gjorts när ungdomarna arbetat klart
och även handledarna kommer att få svara på en utvärdering och dessa svar kommer att
tas i beaktning i planeringen inför feriejobben 2019.
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Från försörjningsstöd – Anställning
Målet med detta projekt är att minska behovet av försörjningsstöd och samtidigt erbjuda
arbete och praktik genom en modell som används i allt fler kommuner. Modellen innebär
att Kommunen erbjuder anställning, där kommunens två enheter Individ o familjeomsorg
och Arbetsmarknadsenhet i samarbetet med arbetsförmedlingen och fackliga organisationerna erbjuder personer som visat en positiv viljeinriktning mot arbetsmarknaden, en anställning med anställningsstöd från arbetsförmedlingen.
Personerna kommer in i ”systemet” igen och behöver i de allra flesta fall inte återkomma
till individ- och familjeomsorg för att söka ekonomiskt bistånd. Detta är en möjlighet att
bryta en lång period i utanförskap och ge personerna/deltagarna en ny och individuellt anpassad möjlighet i att åter bli attraktiv på arbetsmarknaden.
Kostnaden per anställd utgörs av den del som överstiger anställningsstödet från Arbetsförmedlingen.
Alla personer i projektet har upplevt och uppvisat en positiv personlig utveckling och känner en bättre mående, de ser mer positivt på sin framtid.
Projektet ses som mycket lyckosamt, vinsten för kommunen visar sig efter ett år medan
vinsten för människorna är ovärderliga och visar sig redan nu.
Under 2018 har 4 personer haft denna form av anställning, 1 man och 3 kvinnor. 1 person
som varit inskriven efter 6 månaders förlängning vid AME, övergått i en tillsvidare anställning på lokalt företag. Projektet fasades ut under början på 2019.

Extratjänster
Under 2018 har arbetet med att anställa extratjänster i Ockelbo kommun fortgått. Antalet
extratjänster i skrivande stund är 61st. Tillsammans med personalavdelningen, facket
kommunal och arbetsförmedlingen har ett arbetssätt och en överenskommelse tagits
fram. Extratjänster har övergått till att bli centraliserat där samtliga extratjänster är organiserade under AME som sedan sköter och handleder individerna med placering inom
andra kommunala förvaltningar. Det tidigare beslutet om att kommun åtar sig ansvaret om
att anställa 50 st extratjänster är reviderat och omförhandlat med kommunal till max 75 st
som extratjänster.

Projekt eXtra stöd i Gävleborg Projekt eXtra stöd i Gävleborg
Projektet eXtra stöd i Gävleborg, där regionen är projektägare och Ockelbo är medsökare, har godkänts av ESF och i Augusti 2018 så startade 17 personer och i september
började 2 personer till. Totalt 19 personer. 3 män och 16 kvinnor. Ockelbos projektansökan handlar om att bygga upp Ockelbomodellen till en permanent verksamhet med tydligt
individfokus. Projektet riktar sig mot gruppen 25 – 64 år med utlänsk härkomst och som
står långt ifrån arbetsmarknaden.
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Deltagarna går i projektet i 5 månader. Deltagarna har haft Projektet på heltid kombinerat
med SFI eller praktik men endast lektioner i projektet under eftermiddagar och har under
denna period fått;
•

•
•

extra stöd i svenska 3 eftermiddagar i veckan där har de bland annat jobbat med
hälsofrågor och lärt sig hur man säger när man går till läkaren- Jag har ont i…. ,
kroppsdelar, apoteket. Affären -vad heter olika matvaror, hur läser man ett kvitto.
Klockan både analog och digitalt
1 eftermiddag/vecka har innehållit samhällsinformation, jämställdhetsfrågor, ekonomi.
Och den sista eftermiddagen har innehållit friskvård/hälsoinformation där har vi under hösten varit ute i skogen, Fiskat, Yoga, Zumba, Badhuset, Stationsträning,
Pratat om matvanor, Endorfiner i kroppen och mycket mera. Dessa pass har varit
riktigt uppskattade då detta hör till saker dessa människor aldrig gjort.

Under hösten 2018 så har 2 av deltagarna gått vidare till annat arbete utanför kommunen.
Och 1 deltagare är på en praktik heltid på en arbetsplats utanför kommunen som förhoppningsvis ska leda till arbete. 1 av kvinnorna har fått barn så hon avbröt tidigare.
Den här projektgruppen pågår mellan 20/8 2018- 11/1 2019. Sedan börjar en ny grupp
och några av de som gått nu kommer också ingå i den nya gruppen då vi sett vad det här
projektet gjort i deras språkutveckling och hur det påverkat deras självkänsla positivt.

Validering
Beslut togs under hösten att OCN ska införas i AME’s verksamhet och detta har budgeterats för i 2018-års budget. Detta startades upp under våren och 5 personer har genomfört
en utbildning för att kunna utföra valideringar, 3 personer från vår enhet och 2 från
Bysjöstrand. Arbetet med detta fortsätter under hösten och en utvärdering kommer att ske
i slutet av året för att se om detta varit verksamt. Vi har även blivit erbjuden att utbilda 2
ytterligare handledare, och kommer då även att involvera kostverksamheten i detta.

FLYKTINGMOTTAGNINGEN
Integrationsenheten arbetar med nyanlända flyktingar utifrån det avtal kommunen har för
mottagandet av flyktingar, i dagsläget 10 personer/år. Ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, SFI, Ockelbogårdar och Individ o Familjeomsorgen har upparbetats i mottagandet av flyktingar i Ockelbo.
Vi har även några framgångsrika projekt för målgruppen som nämns ovan.
Under 2018 kom 63 nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd och bosatte sig i kommunen, 36 vuxna och 27 barn. (20 anknytningar och 33 självbosatta). Vi tog emot hälften av
våra anvisningar/kvot under våren som var 5 personer.
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Anhöriga till dom som redan bor här har fått sina anknytningsansökningar beviljade, därav
det stora antalet anknytningar. Vi tror/vet att flera kommer att få beslut i sina anknytningsärenden under hösten 2018. Det är däremot väldigt svårt att beräkna hur många som
verkligen kommer att komma hit.
Tendensen att allt fler personer som får uppehållstillstånd själva bosätter sig i en kommun
fortsätter. Men för vår kommun så är detta i nuläget inte en så stor utmaning då det faktiska antalet som bosätter sig i Ockelbo fortsätter att minska kraftigt jämfört med 2016 och
2017.
Vi kommer att fortsätta utvecklingen av samarbeten med ovan nämnda aktörer men även
påbörja samarbeten med andra som vi anser viktiga i detta arbete. Vi utvecklar även vår
egen information till de som kommer till oss, Integrationsenheten är oftast den trygga
punkten de nyanlända har i början av sin vistelse i Ockelbo, vi har därför en stor chans att
se till att dessa människor får en bra start då vi inte behöver jobba så mycket på relationsbiten.
De senaste årens inflyttade flyktingar till Ockelbo har varit majoritet ensamma män. Då vi
vet att många av dessa har gjort anknytningsansökningar på sina barn och fruar så kommer det att fortsätta komma fruar och barn till dessa individer, omfattningen av detta kan
vi ej säkerställa då det finns många omständigheter om man får detta beviljat eller inte.
Detta fortsätter skapa nya utmaningar för oss då många av dessa kvinnor kommer att
vara hemma och ta hand om barnen och hushållet. Vi fortsätter därför samarbete med familjecentralen (kan även vara andra aktörer utifrån gruppen ovan) för att ge dessa kvinnor
allmän utbildning i bl.a. so, svenska, ekonomi och andra saker som efterfrågas. Detta arbete har slagit väl ut och kommer att fortsätta utvecklas under hösten 2018 också, men
kanske även en del av detta inom projektet som startar upp. Anledningen till att vi vill samarbeta med familjecentralen är att i många av dessa fall behövs barnpassning/sysselsättning i kombination med informationen vi ger.
Det är viktigt att poängtera att vi jobbar för att alla saker som planeras och genomförs ska
gagna alla i kommunen oavsett etnicitet, ålder, kön eller läggning, man ska dock vara
medveten om att förändringar inom dessa område inte kommer att gå snabbt, men vi
inom enheten är övertygade om att det är möjligt.
Det har även startas en grupp i kommunen av (Hälsosamordnare och Flyktingsamordnare) som ska försöka se över hur vi kan få vårt Ockelbo att blomstra ännu mer med dom
nya förutsättningarna av invånare som nu finns här. Där finns det med personer från skolan, socialtjänsten, Ockelbogårdar, polisen, kyrkan och även personer från civilsamhället
som ”brinner” för dessa frågor. Under Oktober/November genomfördes en förstudie med
medel från Leader för att kolla av hur vi kan arbeta vidare med frågan. Under våren 2018
skrevs en projektansökan till detta som beviljades, projektet startades upp i September
2018. Personen som jobbar med detta lyder direkt under kommunchef för att få så bra
stöttning/spridning som möjligt i hela kommunen.
Projektet har mottagits väldigt bra av alla som varit i kontakt med det, och vi har även beslutat om att det ska fortgå i egen regi fram till 2019-12-31.
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ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN
Gläntan, Åsbacka HVB
Avvecklad verksamhet sedan 2018-01-01. Placeringsformen HVB finns inte längre i kommunal regi

Stödboende (f.d. utslussverksamheten )
Stödboende riktar sig till barn och ungdomar åldern16-20 år. Utslussen har sedan 170101
benämnts med placeringsformen stödboende och blev en tillsynspliktigad verksamhet. Föreskrifterna för denna placeringsform är sedan uppstarten 170101 implementerade och
tillsyn av inspektionen för vård och omsorg IVO har skett utan anmärkningar. Idag finns
det 17 placeringar. Idag är det bara placeringsformen stödboende som finns och bedrivs
av Ockelbo kommun. Det finns även möjlighet för kommun att placera barn och unga med
psykosocial och missbruksproblematik på stödboendet. För att möta de ekonomiska förutsättningarna så är ramarna för verksamheten nu 4 heltidsanställda samt föreståndaren
25% utgör den organisationen. Under andra halvan av 2018 kommer placeringarna att
sjunka med anledning av att de placerade barnen fyller 21 år och blir utskrivna från stödboendet. De har idag egna lägenheten.
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MÅLUPPFYLLELSE
Arbetsmarknad och Integration
Målformulering

Måluppfyllelse

Kommentar

Vi erbjuder kommuninvånarna kultur
och hälsofrämjande aktiviteter genom 4 temadagar

Målet uppfyllt

Vi håller mötesplatsen Gläntan öppen 2 kvällar i veckan för alla kommuninvånare.

Ej uppfyllt

Arbetsmarknadsenheten har hälsofrämjande aktiviteter 1 tillfälle/vecka.
Via Integrationsprojektet föreningsmatchning har vi arrangerat prova på
aktiviteter
Inget kvällsöppet för närvarande.

Vi genomför 10 / informations / utbildningsdagar inom områdena: Integration, Arbetsmarknad, Kultur, Fritid, Hälsa, Samhälle.

Målet uppfyllt

I samverkan med övriga nämnder
och arbetsförmedling, fortsätta utveckla dialogen för att etablera 60
platser för arbets-/språkpraktik samt
extratjänster inom de kommunala förvaltningarna och 40 platser inom näringslivet

Målet uppfyllt

Arbetsmarknadsenheten ska i samverkan med Individ och familjeomsorgen, arbetsförmedlingen och de fackliga organisationerna minska behovet
av försörjningsstöd med 30 personer.

Målet uppfyllt

.

Ungdomsarbetslöshet ska minska
med 20 ungdomar under 2018.

Ej uppfyllt

Samtliga deltagare inom verksamheten ska ha en individuell handlingsplan

Målet uppfyllt

Vi har haft Tema / informations / utbildningsdagar inom: Ekonomi, Trafikinformation, Försäkringskassans regelverk, Facklig information, Kost och hälsoinformation, Lösningsfokuserat förhållningssätt, arbetsmarknadskunskap,
Målet uppfyllt tack vare etableringskoordinator samt praktiksamordnare som
gjort besök både inom och utanför de
kommunala verksamheterna. De har då
informerat om syfte och mål med arbetspraktik och vilket stöd man kan få.
En naturlig samverkan med arbetsförmedlingen och näringslivsenheten med
flera sker kring detta.
Målet uppfyllt via projektet från försörjningsstöd till anställning och att personer får en aktivitet via AME och därmed
aktivitetsersättning som minskar behovet av försörjningsstöd minskar. Flertal
har även gått till reguljär anställning eller
studier. 61 personer har fått en extratjänst i kommunen. 20 personer har
även haft en anställning via projketet
från försörjningstöd till anställning.
Ungdomsarbetslösheten är från 201801-2018-12 oförändrad 55 ungdomar
mellan 18 – 24 är arbetslösa enligt AF:s
officiella statistik.
Alla har en handlingsplan
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Vi erbjuder läxläsning med handledning för deltagare och anställda inom
arbetsmarknadsenheten

Målet uppfyllt

AME erbjuder läxläsning 1 ggr/vecka
och Boende erbjuder läxhjälp vid behov.

Främja utvecklingen av sociala företag i kommunen.

Målet uppfyllt

Träffar, studiebesök, information,
bildande av nätverk i samarbetet med
samordningsförbundet, arbetsförmedlingen. Enheten har varit med i ansökningen av ett projekt som fått medel
för att under 2018 utveckla arbetet ytterligare i kommunen.

Påbörja validering inom arbetsmarknadsenhetens verksamheter

Målet uppfyllt

5 medarbetare har gått utbildning för att
få utföra validering, valideringen
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Verksamheten
”Tillgång till bredband ses idag som en förutsättning för hållbar tillväxt, sysselsättning,
företagande, effektiv förvaltning och inte minst för att förenkla vardagen för medborgare
och företag. Om Ockelbo ska kunna behålla och attrahera nya företag och invånare
måste vi kunna erbjuda bra utvecklingsmöjligheter med god tillgång till snabbt, tillgängligt
och robust bredband” (ur Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2014-2020)
Stadsnätet i Ockelbo, GavleNet, ägs av Gävle Energi. Gävle Energi är även kommunens
utsedda kommunikationsoperatör och samarbetspartner när det gäller fortsatt utveckling
av bredband.

Strategi
Som styrande verktyg för Bredbandsverksamheten har kommunen en Bredbandsstrategi
för Ockelbo kommun – 2014-2020.
I denna finns även en handlingsplan som ligger till grund för vilken roll kommunen har i
bredbandsfrågorna.
Vid årsskiftet 2018-2019 finns tillgång till nyckeltal för tillgång till bredband från oktober
2017. Rapporten sammanställs av PTS, Post och telestyrelsen. Andelen med tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/sek i Ockelbo kommun i oktober 2017:
Företag: 27 %
Hushåll: 40 %

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Kommunkontoret  Lotta Sen Thakuri  0297-55416  070-4141410  lotta.senthakuri@ockelbo.se
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Framtid
I december 2016 antog regeringen en ny bredbandsstrategi för Sverige. Denna sträcker
sig till 2025 till skillnad från den gamla 2020. I den nya strategin finns nya, högre satta
mål samt även specifika mål kopplade till mobilt bredband.
Under 2018 har samverkansgruppen i Gävleborg gemensamt sett över om, när och hur
den regionala strategin bör revideras för att harmonisera med den nationella.
Resultatet av detta är att en ny bredbandsstrategi för Gävleborg kommer att tas fram och
antas under 2019.
Detta arbete bör ligga till grund hur Ockelbo kommuns bredbandsstrategi hanteras
framöver.

Fiberutbyggnad utan stöd
GavleNet
Enligt kommunens bredbandsstrategi byggs fibernätet ut av GavleNet i samtliga tätorter,
bland annat enligt prioriteringar att bygga ut i områden där antalet företag och hushåll är
så stort som möjligt och att bygga efter principen ”inifrån och ut” räknat från närmaste
anslutningspunkt för att ge kostnadseffektivitet på sikt.
Det är inte längre möjligt att söka bredbandsstöd för tätorter. Finansiering sker via
investering av Gävle Energi samt fastighetsägarnas anslutningsavgifter.

Områden som berörts under 2018.
o

”Ockelbo Norra”
Området omfattar samhället norr om Sundsbron, Petersburg och
Säbyggeby.
Området har samförlagts med IP-Only. De sista inkopplingarna har dröjt
inom detta område men pågår 2018.

o

Åmot
GavleNet har under hösten/vintern byggt ut resterande delar av tätorten
Åmot så att hela tätorten nu är utbyggd. Resultat i PTS rapport kommer att
synas först våren 2020 eftersom utbyggnad skett efter årlig inventering i
oktober.

o

Lingbo
GavleNet har under hösten/vintern byggt ut hela tätorten Lingbo. Resultat i
PTS rapport kommer att synas först våren 2020 eftersom utbyggnad skett
efter årlig inventering i oktober.

Övriga aktörer
Då bredbandsmarknadens aktörer inte har skyldighet att rapportera till kommunen finns
inte någon detaljerad rapport att ge.
IP-Only gick under hösten 2017 ut till fastighetsägare i flera områden i Ockelbo kommun
som omfattar ett par småorter, men i övrig del landsbygd.
IP-Only har vid årsskiftet 2018-2019 inte meddelat att de har fattat några byggbeslut inom
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Ockelbo kommun. Den rapport som finns tillgänglig via deras hemsida säger att man
fortfarande har som mål att bygga ut inom Ockelbo kommun, men att det inte finns
tillräckligt många som tecknat avtal i de områden de har frågat.

Bredbandsstöd
Landsbygdsprogrammet
Stöd som hanteras av Jordbruksverket och handläggs av Länsstyrelserna. Projekt
beviljas utifrån ett poängbedömningssystem byggt på olika kriterier, som t. ex antal
hushåll, procentuell anslutningsgrad och naturligtvis även utifrån tillgängliga medel.
Regelverket kring bredbandsstöd i innevarande programperiod, 2014-2020, var inte
färdigt när perioden började, vilket gjorde att aktiviteter för utbyggnad i glesbygd
avstannade under en tid.
I Ockelbo kommun beviljades ”Stödområde 1” först i oktober 2016. Projektägare och
stödmottagare är Gävle Energi (GavleNet)
Stödområde 1 omfattar bland annat Ulvsta, Strömsborg, Finnstigen, delar av Åbyggeby,
Vallsbo och Gammelfäbodarna. Att området är så omfattande beror på att minst 200
hushåll bör ingå i ett projekt för att kunna ha en chans att beviljas stöd.
För att fullt ska kunna betalas ut krävs att 85% av hushållen ansluter sig och för att över
huvud taget få ut något stöd krävs att anslutningsgraden är drygt 50 %.
Vid lägsta nivå, 50%, kommer ca 2,2 mkr att saknas i projektet.

Händelser 2018
Vid delår 2018 hade lite drygt 50 % av hushållen i området tackat ja till anslutning.
Gävle Energi hade då efter omfattande säljarbete i området kommit fram till att man inte
kan gå vidare med projektet då det saknas alltför många anslutningar för att man ska
kunna tro att resterande ska ansluta sig innan projektet måste slutredovisas. Det är även
slutdatum för slutredovisning som styr tidsplanen för projektet och därför behöver man nu
ta ett beslut.
På kommunstyrelsens sammanträde 12 juni var förslag till beslut att stötta Gävle Energi i
sitt beslut att tyvärr lägga ned projektet. Ärendet remitterades med hänvisning att
ytterligare en kampanj skulle genomföras. I slutet av juni gick ett brev ut från
Kommunstyrelsen i Ockelbo kommun till samtliga fastighetsägare i området, såväl de
som redan tecknat avtal som de ännu inte har gjort det. Man hade till 20 augusti på sig att
teckna avtal och därefter skulle Gävle Energi göra en ny översyn av projektet.
Kampanjen gav inte någon förändring i andel intresserade. Kommunstyrelsen gav Gävle
Energi sitt stöd att lägga ned projektet vid sammanträdet i september.
Berörda fastighetsägare informerades dagarna efter sammanträdet.

Framtid
Som kraven ser ut för att beviljas stöd ur Landsbygdsprogrammet finns inga möjligheter
för områden inom Ockelbo kommun att ta del av återstående medel.
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Fiber till Gävleborg
Fiber till Gävleborg drivs som ett länsgemensamt bredbandsprojekt med Region
Gävleborg som projektägare och där respektive kommun utgör ett delprojekt. Gävle
Energi är delprojektägare för Ockelbo kommuns räkning. Medel i detta projekt kan endast
nyttjas till att bygga ortssammanbindande nät, ort-till-ort. Det ansluter därmed inga
fastigheter. Fokus för stöden ligger på näringslivet. Det är därför möjliggörande för
företag att få tillgång till bredband av hög kapacitet som avgör. Projektet finansieras av
strukturfonder via Tillväxtverket till 50% och en medfinansiering motsvarande lika mycket.
Enligt en av alla kommuner accepterad modell har det totala stödbeloppet om 100 mkr
fördelats inom länet. Ockelbo kommuns del är 5,3 mkr. Ockelbo kommun beslutade 2016
(KS att medfinansiera projektet med 45 % vilket motsvarar 4,8 mkr. Gävle Energi
medfinansierar med 5 % eller 530 tkr.
Val av sträckor har gjorts utifrån prioriteringar i kommunens bredbandsstrategi, antal
möjliga anslutningar i ett kommande område – och eftersom stöden är riktade mot
näringslivet så är det antal företag eller arbetsställen som räknas.
Projektet är uppdelat i olika etapper. I Etapp 1 beviljades sträckorna:
Strömsborg – Gammelfäbodarna
Åmot – Kvarnåsen
Sträckan Åmot – Kvarnåsen byggdes ut i samband med förtätningsutbyggnad av tätorten
Åmot.
Etapp 3 med nedan sträckor beviljades under juni 2017:
Ockelbo – Vreten
Mo – Åkrarna
Stenbäcken – Vansbron
Åmot – Västerbo
Lingbo – Grönviken
Lingbo – Utigården
Åmot – Svartandal
Jädraås – Gammelboning
Gammelboning – Ivantjärn
Längs sträckor i Etapp 3 förutom Jädraås-Gammelboning, Gammelboning-Ivantjärn samt
Åmot – Svartandal har IP-Only gått ut med erbjudande om fiberanslutning. Om de bygger
bör inte Ockelbo kommun och Gävle Energi bygga de ortssammanbindande sträckorna,
då det leder till parallella infrastrukturer och där då förmodligen inga fastigheter kommer
att anslutas. Inga byggbeslut har ännu kommit från IP-Only.
Gävle Energi och Ockelbo kommun kommer att bygga ut de tre sträckor som inte ingår i
IP-Onlys områden 2019-2020.
Under hösten 2018 har sträckorna i Etapp 3 flyttats över till en nyskapad etapp i projektet,
Etapp 4. Detta ger ytterligare ett år att färdigställa och slutredovisa utbyggnad. Det ger
kommunen och Gävle Energi en frist till hösten 2019 att besluta om utbyggnad ska ske.
Förhoppningen är att IP-Only då tagit ett beslut om att bygga berörda områden eller inte.

Framtid
Under 2018 måste beslut tas över vilka sträckor där IP-Only har erbjudit fiberanslutning
som ska genomföras och inte.
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Övriga utbyggnadsprojekt
Byalag, byanät
Utanför tätort och områden som går att söka bidrag för är kostnaden per fastighet mycket
hög och svårt att få ekonomin att gå ihop. För att lyckas kommer egna initiativ och
arbetsinsatser att vara avgörande. Konceptet benämns Byalag eller Byanät
Ockelbo kommun och GavleNet har gemensamt tagit fram en modell för att stötta och
inspirera eget initiativ och arbetsinsatser. Modellen heter ”Fiber tillsammans”. Om alla
kriterier och steg i modellen följs kan en medfinansiering från Ockelbo kommun vara
aktuell. 400 tkr finns avsatt i budget årligen, med start 2018.

Anslutning av kommunala fastigheter
I handlingsplanen i kommunens bredbandsstrategi sägs att vi ska sträva efter att ansluta
kommunens fastigheter till fibernätet. Detta gäller även Ockelbogårdar.

Händelser 2018
Ockelbogårdar har beslutat att fiberansluta alla sina lägenheter.

Framtid
Anslutning sker under 2017-2019. Detta ger ca 690 lägenheter/hushåll tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/sek, vilket motsvarar ca 25% av hushållen i Ockelbo
kommun.

Kanalisation
I de fall då någon infrastrukturägare gräver och vi får kännedom om detta ska kommunen
och GavleNet avgöra om det finns ett värde i att samförlägga kanalisation (rör) för ITinfrastruktur.
Grävningen är den enskilt största kostnaden i fiberutbyggnad. Det gör att samförläggning
kostnadseffektiviserar även om den också innebär stora kostnader. Detta gör att det är
viktigt att göra en bedömning om samförläggning ska ske vid varje enskilt tillfälle.

Händelser 2018
Under 2018 har Gävle Energi utfört den samförläggning med Ellevio i området Östby –
Komyra – Masbo som beslutades om 2017.
Under 2018 har inga nya samförläggningsförfrågningar kommit in.

Framtiden
Det finns inga planerade arbeten från Ellevio under närmaste åren. Kommunen bör även i
fortsättningen arbeta för att grävarbeten inom kommunen samordnas och att kanalisation
förläggs när det är möjligt.
Ett exempel är att utbyggnaden i Åmot kunde genomföras 2018 har till stor del berott på
en tidigare samförläggning med elnätet.
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Telias nedstängning av kopparnätet
Skanova/Telia Sonera har sedan 2012 stängt ned telestationer med få kunder och långa
tillhörande ledningar. Detta har framförallt berört lands- och glesbygd. Till en början var
det stationer med enbart telefoni och inte de som är utbyggda med bredband via ADSL
som berördes, men från 2016 har även sådana stationer och stationer i tätorter börjat
stängas ned. I Ockelbo kommun stängdes bredbandsutbyggda stationerna i Åmot,
Gnupen och Strömsborg ned i november 2016.
Ungefär 175 kunder som hade ADSL via GavleNet var tvungna att sägas upp.
Sedan 2012 har även stationerna Vittersjö, Kolforsen, Ivantjärn, Rönnbacken, Källsjöby,
Brattfors och Svartsbo stängts.
Telia aviserar nedstängningar 12 månader i förväg. Ungefär 300 stationer i Sverige
berörs varje halvår.

Händelser 2018
I senaste aviseringen som kom våren 2018 och som berör 2018 finns inga stationer i
Ockelbo med.
Det kommunala ansvaret i samband med nedstängningar av telestationer är att
säkerställa att våra trygghetslarm fungerar. Under 2017 bytte Socialförvaltningen ut
samtliga trygghetslarm till digitala larm som kommunicerar över mobiltelefoninätet. Detta
innebär att det inte längre finns något beroende av det fasta telefoninätet för
trygghetslarm.

Framtid
Ingen av kvarvarande stationer planeras stängas under 2018. Man bör dock räkna med
att samtliga stationer i kommunen kommer att stängas ned inom en inte allt för lång
framtid.

Täckning via mobilt bredband
I samverkan med Region Gävleborg har samtliga kommuner i länet genomfört en
oberoende mätning av mobiltäckningen för operatörerna Tele2, Telenor, Telia och Tre
med nättyperna 2G, 3G och 4G.
Mätningarna i Gästrikekommunerna har genomförts med hjälp av Gästrike Återvinnares
sopbilar under tiden maj-juli då man även kör till områden med sommarboenden.
Analysen har gjorts med hjälp av verktyget Täckningskollen och kommer senare att
publiceras på täckningskollen.se där resultatet kan användas av allmänheten.
Tjänsten sades upp i slutet av 2017 då majoriteten av kommunerna anser att
kostnaderna överstiger nyttan.

Resultat, mål och måluppfyllelse
Resultatet för året ryms inom angiven budgetram.
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Kommunövergripande mål/måluppfyllelse
Vi välkomnar
Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle
Ockelbo kommun satsar på bra kommunikation för arbetspendling och aktiv fritid, god tillgång till
bredband, bra bostäder och möjlighet till attraktiva tomter.
Övergripande mätbara mål

Måluppfyllelse

Alla hyresgäster inom det kommunala beståndet ska erbjudas bredband via
fiber.

Delvis uppfyllt

Kommunstyrelsens mål/måluppfyllelse
Vi välkomnar
Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Bredbandstrategi ska revideras för att harmonisera med den nya nationella
strategin.

Ej uppfyllt

Kommentarer
Samverkansgruppen för bredbandsfrågor i Gävleborg har kommit fram till att en ny
länsstrategi ska tas fram och antas vid halvår 2019 där gruppen även deltar i arbetet.
Förslag är att länets kommuner tar fram lokala strategier utifrån den nya strategin för
Gävleborgs län, om man anser att det finns behov av det.

Nyckeltal
Post- och telestyrelsen (PTS) genomför varje år en kartläggning över
bredbandstillgången i landet. Kartläggningen bygger på insamlat material från
anmälningspliktiga nätägare och tjänsteleverantörer. De nyckeltal som vid delårsbokslut
2018 finns tillgängliga avser tillgången oktober 2017.
Siffrorna avser andel av befolkningen som har tillgång till bredband. Det är endast
adresser där det finns någon folkbokförd som räknas in i statistiken för befolkning
(hushåll) och adresser där ett arbetsställe (företag) är skrivet.
Hushåll
Andel hushåll och företag med tillgång till
bredband, trådbundet eller trådlöst

Företag

Oktober
2016

Oktober
2017

Oktober
2016

Oktober
2017

Saknar bredband

0%

0%

0%

0%

1 Mbit/s eller mer

100 %

100 %

100 %

100 %
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3 Mbit/s eller mer

100 %

100 %

100 %

100 %

10 Mbit/s eller mer

100 %

100 %

100 %

100 %

30 Mbit/ eller mer

60 %

76 %

42 %

73%

100 Mbit/s eller mer

36 %

40 %

19 %

27 %

Totalt antal hushåll/företag

3 029

908

900

Andel hushåll och företag med tillgång till
bredband, mätt per teknik
4G (LTE)

3 043

Hushåll

Företag

100 %

100 %

100 %

100 %

VDSL

10 %

10 %

8%

8%

xDSL

94 %

80 %

89 %

72 %

Fiber

36 %

40 %

19 %

27 %

Inom 50 meter från fibernät

44 %

52 %

24 %

36 %

Totalt antal hushåll/företag

3029

3043

908

900

Kommentarer till nyckeltal:
Sedan 2017 har inga stora förändringar skett. Det som kanske är mest anmärkningsvärt
är att tillgången till xDSL har minskat med dryga 10 procentenheter. Anledningen till det
är Telias nedläggning av telestationer.
Tillgången till fiber, 100 Mbit, har inte ökat särskilt mycket. Att tänka på är att mätningarna
avser färdiga installationer fram till oktober 2017. Allt som färdigställts efter oktober
kommer att räknas in i nästkommande rapport.
Tillgången till fiber ökar dock totalt sett väldigt långsamt i Ockelbo kommun. Som nämnt i
Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun så är två av de största hindren ekonomi och
intresse hos fastighetsägarna.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 - NÄRINGSLIV &
TURISM
Verksamheten
Kommunens näringslivsenhet är en resurs för företag och blivande företagare, en mötesplats för alla näringslivsfrågor. Näringslivsenheten ska skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat och en bra företagsmiljö samt stimulera nyföretagande och attrahera externa
etableringar. Vidare ska de stödja och utveckla samsynen mellan företagare, politiker och
tjänstemän i näringslivsfrågor.
Näringslivsenheten ska ge information och verka för att utbildningar når våra företagare
och skapa mötesplatser och stimulera till att befintliga nätverk samarbetar.
Enheten ansvarar för den övergripande kontakten med marknadsföringsorganet inom besöksnäringen på regional och nationell nivå för internationell och nationell marknad gällande omvärldsbevakning, trender och projekt.

Viktiga händelser under året
SKL:s ”Förenkla - helt enkelt”
Under året genomfördes SKL:s utbildning ”Förenkla - helt enkelt” tillsammans med Hofors,
Sandviken och VGS. Utbildningens mål är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och att
skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. Tre utbildnings-/inspirationsdagar genomfördes under året. Inbjudna är medarbetare,
chefer och förtroendevalda som möter företag utifrån sin yrkesroll. Ockelbos handlingsplan efter utbildningen fokuserar på att fortsätta vara uthålliga med de insatser som är pågår (nätverksträffar, företagardialog, företagsbrev, med mera). Vi kommer utvidga näringslivsrådet med skola och arbetsmarknad/integration och vi (kommunen och VGS) fortsätter
utveckla och förbättra t ex e-tjänster och digital information. Företagardialogen har under
året genomfört en intensiv besöksvecka då nästan 40 företag besöktes av politiker och
några tjänstepersoner, samt besök och träffar hos olika företag.
Etableringar på industriområdet Tegelbruket
Strax innan jul blev det klart att John Deere Forestry AB köper 13 000 kvadratmeter tomt
och avser bygga en serviceanläggning. Kommunen har förvärvat ytterligare mark vid området Tegelbruket för att möta efterfrågan från både lokala och externa företag.
Hemsändning
Tempo i Åmot beviljades hemsändningsbidrag med början i januari 2018 och har redovisat 208 hemsändningar/inköpsresor á 100 kronor i ersättning. Hemsändning innebär att
butiken som beviljats stödet kan köra ut varor eller hämta kunderna så att de kan handla
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på egen hand i butiken (kund ansöker hos butiken) och få ersättning från kommunen.
Hemsändningsbidrag syftar att vara ett stöd för landsbygdshushållens dagligvaruförsörjning och värna om lanthandlarna (gäller inte för tätort Ockelbo).
Wij Trädgårdar
Beslut under hösten att kommunen övertar fastigheter och personal för de icke kommersiella delarna. Säsongen 2019 drivs verksamheten på Wij Trädgårdar vidare via ett uppdrag
från kommunen och under denna period söks entreprenörer som vill driva de kommersiella verksamheterna i stiftelsens anda. Det är många saker som behöver redas ut.
Sommarmagasin 2018.
Det är fjärde sommaren för det egenproducerade sommarmagasinet, med redaktionell
text om besöksmål, lokalproducerad mat och evenemangskalender på hela 64 sidor. Magasinet delades ut av SDR i slutet av maj till ca 4000 hushåll (inkl fritidshus). Magasinet
delades även ut till närliggande turistbyråer samt besöksmålen och finns att beställa eller
läsa digitalt på hemsidan. Två Turismforum för besöksnäringen har genomförts under
året.
Projekt i kommunen
Det är flera projekt som näringslivsenheten är involverade i. ”Destinationsutveckling Gästrikland”, som är ett besöksnäringsprojekt tillsammans med övriga Gästrikekommuner som
fokuserar både lokalt och ser över samverkansmöjligheter. Finansiering från Region Gävleborg. Leader Gästrikebygden har beviljat projektet ”Testeboåns Vänner” (Ockelbo och
Gävle kommun som projektägare). Om projektet ”Testeboåns Vänner” lyckas med sin ambition att skapa fria vandringsvägar för havsvandrande fiskarter, mellan källflöde till hav,
bidrar det inte enbart till ökad sportfisketurism till kommunen utan Testeboån kommer
vara navet i en blomstrande besöksnäring. Ett levande vattendrag för kommande generationer. Fler projekt är ”Vattendragsrestaurering Gopån” (LOVA), ”Naturlyftet” (LONA) och
”förstudie Kölsjöån” (Länsstyrelsen). I slutet av året beviljades ytterligare ett Leader-projekt; ”Biking Gästrikland”, som under tre år ska arbeta med ambitionen att skapa gemensam cykeldestination i Ockelbo och de övriga gästrikekommunerna.
Invigning kombihall
Den nya kombihallen, Ugglebo Arena, invigdes i januari med kunglig glans. Prins Daniels
hockeylag invigde med stjärnor som Peter Forsberg, Mats Sundin, Maria Rooth och Nicklas Lidström och besegrade Ockelbo HC i en hall där stämningen och inramningen var på
topp.
Samverkan mellan näringslivet och skolan
Framtidsdagen hölls på Perslundaskolan i april och där deltog flera lokala företagare,
gymnasieskolor, Arbetsförmedlingen, Ung Företagsamhet. Dagen riktade sig till högstadiet och var uppskattad av elever och deltagare.
Framtidens Centrum 2.0
Upphandling och tilldelning blev klar innan årsskiftet och ombyggnationen av bibliotek,
Välkomstcenter och gallerian påbörjas i januari och beräknas stå klart juni 2019.
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Årets företagare
Företagarnas företagargala i regionen är ersatt av lokala event. I Ockelbo hölls Årets Företagar-event hos förra årets vinnare Åkessons El. En uppskattad tillställning som började
hos Mattias Lundkvist på Åkessons El och fortsatte med middag på Ninjas. Årets företagare i Ockelbo 2017 blev Jeroen Sleurs, Stilleben.
Lokalproducerat
Under våren har ett nytt nätverk kring lokalproducerat startat. Här träffas producenter, förädlare, butiker, kostchef och näringslivschef för att arbeta med framtida lösningar och
stärka/lära av varandra.
Åmot-Lingbo Vindkraft AB
Vindkraftsetableringen är i full gång, under året har de arbetet med vägar och fundament.
Etableringen är en affärsmöjlighet för många lokala företag, förutom markarbete behövs
olika typer av bostäder/logi, mat och fritidsaktiviteter under byggperioden. Parken beräknas vara klar våren/sommaren 2020.
Macken i Lingbo
Preem stängde drivmedelsstationen i Lingbo 31 maj 2018. Näringslivsenheten kallade till
möte kring detta då det krävs engagemang och investeringar från föreningar eller näringslivet i Lingbo för att arbeta med framtida lösning. Därefter har det bildats en ekonomisk
förening som beviljats finansiering av regionen till en ovanmarkstank. Arbetet fortsätter
under 2019 då detaljplan för område där tanken ska placeras krävs.

Mål/måluppfyllelse
Övergripande mätbara mål

Måluppfyllelse

Företagsklimatet i kommunen är enligt svenskt näringslivs mätning

Målet ej uppfyllt

−

Den bästa kommunen i länet varje år

−

Bland de 100 bästa i landet varje år

Kommentarer: Ockelbo gjorde en liten klättring, 30 placeringar, till plats 233 då Svenskt
Näringslivs ranking presenterades i oktober. Långt ifrån vårt mål att vara topp 100, men vi
har ambitionen att nå dit!

Ekonomisk redovisning
Verksamheten håller sig inom angiven budgetram
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Framtiden – förväntad utveckling
Ombyggnaden av centrumhuset stärker bilden av ett attraktivt Ockelbo. Under våren 2019
byggs det om för bibliotek och Välkomstcenter samt i gallerian blir det ny lokal för kafé och
butiker. Den väntade upphandlingen över att driva de kommersiella verksamheterna på
Wij Trädgårdar är mycket spännande och avgörande för framtiden. Vi hoppas få aktör/aktörer som bidrar till att ”ta Ockelbo mot nya höjder”.
Vi upplever ett växande intresse för Ockelbo från både lokala och externa företag. De företag som bygger och investerar sänder positiva vibbar till övrig näring att de tror på Ockelbo. Vindkraften kan ge många positiva effekter på det lokala näringslivet likaså John Deere Forestry AB:s satsning på att bygga och etablera verksamhet i kommunen. Näringslivsenheten fortsätter informera, ha framförhållning, arbeta vidare för att stödja befintliga
företag, främja nyföretagande, samverka och arbeta tillsammans med andra för ett gott
företagsklimat.
Ockelbo 2019-01-16
Mimmi Ekström, näringslivschef
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 – KOMMUNIKATIONER
Verksamhetsbeskrivning
Kollektivtrafiken i kommunen vilar på tre ben:
•

Inom kommunen körs Kuxatrafiken: avgiftsfri kollektivtrafik öppen för alla sedan
1995. Kuxatrafiken består till största delen av öppna skolturer, andra delar är
centrumlinjen Kuxa fram, serviceturer och anropsstyrd trafik.

•

Möjlighet att pendla till och från Ockelbo kommun är en viktig fråga och bättre
turtäthet är därför ett mål. Samverkan sker med X-trafik och i olika forum för
regional trafik.

•

Servicetrafiken samordnas av beställningscentralen och innefattar vissa skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor. Skolskjutsar handlägger vi själva, men färdtjänsten sköter kollektivtrafikmyndigheten, Region Gävleborg. Träffar hålls med
en samrådsgrupp.

Det görs ca 90 000 resor/år med Kuxatafiken. Ca 90 % av resorna görs under terminstid. Ungefär hälften av alla 500 grundskoleelever åker med Kuxatrafiken i varierande
omfattning; kortare eller längre sträckor och mer eller mindre ofta. Under året har endast ett 10-tal elever åkt med skolskjutstaxi genom Beställningscentralen. Det går skjutsar till särskolorna i Sandviken och Gävle.

Ockelbo kommun verkar för en omställning till fossilfria transporter.
Vi har under året deltagit i regionala träffar och påbörjat arbete för att kommunens
transporter ska vara fossilfria senast 2030, troligen når vi dit tidigare än så. Det offentliga behöver gå före i omställningen till alternativa fordon och drivmedel. För att åstadkomma en förändring krävs bland annat ett samarbete när det gäller utbyggnad av infrastruktur för alternativ; till exempel laddplatser och biogasstationer.

Viktiga händelser under året
Utökad trafik
Kuxatrafiken
Kommunstyrelsen beslutade i maj att komplettera lovtrafiken till Åmot och Jädraås, nu
går det minst 3 dubbelturer per dag.
Dialog med X-trafik har resulterat i att 18.10-turer till Åmot och Jädraås körs från december i år. Det innebär att det finns möjlighet för pendling och med anslutning till tåg
och buss från Gävle och Sandviken. Ockelbo taxi kör dessa turer som en del av Kuxatrafiken, men de finansieras av Regionen.
Länstrafiken:
Från december 2018 har antalet tågavgångar ökat med 10 på vardagar och 6 på lördagar resp söndagar, det vill säga ett 60-tal fler tågstopp per vecka på Ockelbo station.
På vardagar stannar numera åtta SJ-tåg i Ockelbo, det var tidigare bara två. Trots att
det från december 2018 stannar mer än 40 % fler tåg än tidigare under året varje vecka
så har förändringen inte varit positiv för alla resenärer. För resande på Stambanan som
tidigare åkt utan tillägg på SJ:s regiontåg tillkommer numera en kostnad för att åka
med SJ-tåg. Om man tidigare åkt enbart med SJ-tåg krävs kompletterande X-trafikkort
om tiderna nu inte stämmer med arbetstider. Gymnasieelevers skolbiljetter gäller inte
på SJ-tåg. Vid behov ersätts skolbiljetten med årskort med SJ-tillägg.

Fossilfritt och laddare
Från juli 2018 körs kommunens dieselfordon på fossilfri diesel. Kuxatrafiken är fossilfri
sedan 2017. Från juni 2018 finns en snabbladdare för laddning av elfordon på
Perslundaparkeringen och under hösten har laddare också placerats vid Wij trädgårdar
och Idrottsplatsen. Ytterligare två laddare planeras inom kort till Sjöängsparkeringen.
Reviderat reglemente för färdtjänst
Arbete pågår med länsgemensamma reglementen för färd- och riksfärdtjänsten. Ockelbo kommun har ställt sig bakom det förslag som finns som innebär att hela länet blir
ett gemensamt färdtjänstområde. Införs 1 mars under förutsättning att väntade beslut
fattas.

Måluppfyllelse

Tabellen nedan har funnits med i ett antal år. Den har tidigare inte kunnat visa att vi
uppfyllt de mål som fanns där. Nu är de uppfyllda.
Vi välkomnar
Öka antalet tågstopp under veckans alla dagar.

Uppfyllt

Ytterligare två tågstopp per lördag och söndag.

Uppfyllt

Öka antalet serviceturer från byarna till centralorten.

Uppfyllt i och med
lunchturerna

Utöka kvällsturer till byarna.

Uppfyllt

Kommentar:
Dessa mål har varit desamma under ett antal år; några steg har tagits:
•

X-tåget har en ny avgång från Gävle ca 15.00 fr.o.m. december 2015.

•

Fr.o.m. augusti 2015 tillkom på busslinje 26 en kvällstur, mån-lör. Till och från Gävle.

•

Från januari 2016 går ytterligare en tur till Åmot varje vardag under terminerna.

•

Från augusti 2016 går morgon- och eftermiddagstur mellan Sandviken och Jädraås,
linje 43.

•

Fler av linje 26-bussarna angör Marstrand från augusti 2017.

•

Linjelagda turer till Åbron från augusti 2017.

•

Utökad lovtrafik till Åmot och Jädraås med start sommaren 2018.

•

Linjeläggning av turer via Gammelboning från augusti 2018.

•

Fler turer skoldagar till Jädraås under terminstid från augusti 2018.

•

18.10-turer till Jädraås och Åmot från december 2018.

•

Utökat antal tågavgångar från december 2018.

Årets resultat

VERKS

Budget 18

53100 BUSS-BIL-SPÅRBUNDEN TRAFI

Avvikelse

2 290 000

2 350 000

-60 000

350 000

308 711

41 289

5 600 000

5 945 517

-345 517

350 000

486 954

-136 954

10 000

959

9 041

8 600 000

9 092 141

-492 141

750 000

829 161

-79 161

53130 GRUNDSÄRSKOLA
53160 SKOLSKJUTSAR

181231

53180 GYMNASIESÄRSKOLA
53500 ÖVRIG TRAFIK
79100 FÄRDTJÄNST

Det har tillkommit några enskilda skolskjutsar under året; inflyttade elever med rätt till
skolskjuts. Det gäller både grundskola och särskola.
En ökad kostnad för färdtjänsten förklaras dels med fler gjorda resor. Fram till september gjordes fler resor, medan snittkostnaden per resa var lägre än samma period 2017.
Totalen blev ändå en högre nettokostnad. Arbetsresorna har ökat sedan slutet av
2017.
Med förändrat färdtjänstområde att vänta 2019 kommer troligen kostnaden för färdtjänst att öka ytterligare då man förväntas resa längre. Men, det ger människor i behov
av färdtjänst större rörelsefrihet. Det innebär också att invånare från våra grannkommuner kan resa hit och ta del av det utbud av service och handel som Ockelbo erbjuder.
Framtiden
Fossilfria transporter kan vi snart förverkliga. Inriktning behöver formuleras, flera alternativ såsom el och biogas är intressanta.
I Kommunstyrelsens mål för 2019 finns angivet att teknik ska användas för att minska
resande. Riktlinjer för resor ska ses över.
Tågtrafiken: Regionen har beslutat att satsa på att det ska bli timmestrafik i båda riktningarna på Norra stambanan och Ostkustbanan, tätare än så i pendlingstider på vardagar. För att åstadkomma det krävs avtal med SJ, fler tåg och vissa arbeten på plattformar och trimningsåtgärder på banan.

Nyckeltal
Antal tågstopp Ockelbo station per vecka*
2017

2018

X-tåg
SJ-tåg

122
12

150
46

totalt

134

196

* vecka 51

ANTAL TÅGSTOPP VECKA 51
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 - INFORMATION OCH
MARKNADSFÖRING
Verksamheten
Kommunikationsenhetens uppdrag är att informera om och marknadsföra kommunen och
dess verksamheter. I enheten ingår också kommunens Välkomstcenter/turistcenter.
Verksamheten arbetar med digital kommunikation, stöttar och vägleder kommunens
verksamheter i utvecklingsfrågor samt strategiska kommunikationsfrågor. I verksamheten
ingår också telefonisamordning och kundtjänst.

Viktiga händelser under året
Nytt intranät – Obonätet
Den 8 januari lanserades vårt nya intranät, Obonätet. Det projektet har pågått i samarbete
med it-strategen och it-utvecklare från IT-enheten i Gävle. Det nya intranätet är uppbyggt
för att bättre passa verksamheterna och deras individuella nyhetsflöde, underlätta för
verksamheter att hitta ”verktyg” för att underlätta vardagen i sitt arbete.
Invigning av kombihallen Ugglebo arena
Den 25 januari genomfördes invigningen av den nya kombihallen Ugglebo arena i närvaro av
Kronprinsessparet och ”gamla” NHL och SHL-spelare. Inför evenemanget har kommunen
tillsammans med Ockelbo HockeyClub, Wij Trädgårdar, Ninjas, Ica Ugglebo med flera drivit
ett projekt för att samorganisera och säkerställa allt för att lyckas driva igenom ett lyckat
event. Invigningen bevakades av medier från hela Sverige, samt flera från utlandet.
Sommarmagasinet 2018
För fjärde året producerades vårt Sommarmagasin i syfte att marknadsföra oss internt i
kommunen hos våra medborgare, så att vi får kunskap om våra besöksmål och evenemang
och genom det är ambassadörer för vår bygd. Magasinet innehåller bland annat reportage,
evenemangskalender, tips på besöksmål, och i samverkan med näringen finns kuponger med
olika erbjudanden hos olika aktörer. Magasinet var 64-sidigt och trycktes i 6 500 exemplar.
E-tjänster
Fortsatt utveckling av e-tjänster. Under året har 4 nya tjänster publicerats. En plattform för
interna e-tjänster har beställts.
Sociala medier
Vi har under året stärkt kommunens arbete i sociala medier genom bland annat satsningen
på Instagram. På Instagram har vi lyft goda exempel både internt och externt och arbetat

med ambassadörskap genom att låta personer med Ockelboanknytning ta över kontot varje
vecka. Interaktionen på kontot är hög och kontot har fått över 900 nya följare på knappt åtta
månader.
Även Facebook-sidan har ökat interaktionen med följarna med 35 procent jämfört med
tidigare år och sidan har fått drygt 350 nya följare under året. Räckvidden och exponeringen
ligger kring samma nivå som tidigare år, vilket är positivt eftersom Facebooks förändra
algoritm gör det svårare för organisations- och företagssidor att nå ut.
Webbsändning Kommunfullmäktige
Det har under våren installerats uppgradering av tekniken så att sändningarna av
Kommunfullmäktige ska kunna sändas live utan avbrott och strul. Alla sändningar sparas och
finns i vår playkanal Ockelbo Play.
Rörlig bild
Vi har påbörjat arbetet med att använda rörlig bild i olika kanaler, vilket har ökat räckvidden
på våra inlägg och vår kommunikation.
Rekryteringsannonser i sociala medier
Vi har också smått inlett arbetet med att publicera rekryteringsannonser på sociala medier,
vilket har gjort att våra annonser setts av fler. Vi har också kunnat målgruppsanpassat
annonserna och skapat intresse för tjänsterna via rörlig bild.

Mål/måluppfyllelse
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Antalet följare på Facebook ska ha ökat till
3 300 följare 1 januari 2019

Målet uppfyllt

Öka besöken på Ockelbo.se

Målet uppfyllt

Producera ett Sommarmagasin (6 500 ex.)

Målet uppfyllt

Utveckla välkomstcentret till en
kundtjänstmottagning (medborgarkontor)

Målet delvis uppfyllt

Nya postrutiner för hela kommunen

Målet delvis uppfyllt

Bidra till att uppfylla andra verksamheters
mål som är relaterade till information och
kommunikation

Målet delvis uppfyllt

Framtiden
Vi ska fortsätta arbetet med att stärka varumärket Ockelbo med hjälp av våra verksamheter,
medborgare och företagare genom ökad närvaro på sociala medier. Att fortsätta satsningen
på rörlig bild blir ett viktigt utvecklingsområde 2019. Likaså att arbeta med
arbetsgivarvarumärket i olika digitala kanaler.
Välkomstcentret flyttar i juni till upprustade lokaler och i med det, så görs en omstart där vi
ska jobba mer kundtjänstinriktat med hjälp av nya rutiner och digitalisera rutiner och
arbetssätt, både internt och till våra besökare.

Monica Åkesson
Kommunikatör

Sofia Wike
Reporter/informatör

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 – ÖVERGRIPANDE
IT-VERKSAMHET
Verksamheten
I Ockelbo kommun ser man IT som en möjlighet att kunna ge sina medborgare god service
genom att varje verksamhet använder IT för att utvecklas till att bli mera tillgängliga och
effektiva. Den centrala IT-funktionen har i uppdrag att ge stöd till verksamheterna i
utvecklingsfrågor samt kommunövergripande strategiska frågor. Den har även i uppdrag att
tillsammans med övriga förvaltningars IT-samordnare se till att IT-driften motsvarar de behov
och krav som kommunens verksamheter har.
Drift och support av kommunens IT-miljö tillhandahålls av Gävle kommuns IT-avdelning, vilket
regleras via avtal i Gemensam nämnd för verksamhetsstöd.

Händelser
•

Införande av kommungemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem, Visma
Ciceron. Systemet ska uppfylla funktioner som registrering och diarieföring,
ärendehantering, dokumenthantering, avtalshantering samt hantering av den politiska
processen som helhet. Införande i pågående vid årsskifte.

•

Socialförvaltningen driftsatte under våren 2018 omsorgssystemet Treserva. Man har
upplevt en hel del problem med detta då det är en del funktioner som inte har varit på
plats samt att det uppstått funktionsfel på vägen.
Socialförvaltningen har antagit en ny systemförvaltarorganisation i och med det nya
systemet där man har två personer som arbetar som systemförvaltare och där varje
enhet på förvaltningen har en administratör.
Upphandlingen av systemet gjordes tillsammans med ytterligare fem kommuner i länet.
Man har fortsatt samarbeta och utbyta erfarenheter i införandeprojektet och med all
sannolikhet kommer samarbetet att löpa på även fortsättningsvis.

•

”_Ockelbo WiFi”, öppet WiFi, har etablerats och finns som beställningstjänst att aktivera
på trådlösa accesspunkter i kommunens lokaler.
I stort sett alla lokaler har detta aktiverat, bortsett från kommunens skolor där tjänsten
inte har samma nytta som i övriga lokaler.

•

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, ikraft och ersatte
Personuppgiftslagen.Ockelbo kommun ingick i Gävle kommuns införandeprojekt, och
en grupp personer i Ockelbo kommun arbetade för att ta fram rutiner, arbetssätt
aktiviteter för att uppfylla den nya lagens krav.
Alla kommuner i Gästrikland har utsett Dataskyddsenheten i Gävle kommun som
Dataskyddsombud, och hjälps åt att finansiera den organisationen utifrån storlek och
behov. Sandviken har dock klivit av från samarbetet.
För att kanalisera varje Personuppgiftsansvarigs (nämnds) arbete i verksamheterna och

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Kommunkontoret  Lotta Sen Thakuri  0297-55416  070-4141410  lotta.senthakuri@ockelbo.se
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i samarbete med Dataskyddsenheten har Dataskyddssamordnare utsetts. Det är tre
anställda på Kommunstyrelseförvaltningen har samordnarrollen för hela kommunen.
•

Fortsatt utveckling av e-tjänster.
Under året har knappt 10 nya tjänster publicerats.

•

Inera AB ägs sedan ca 20 år av SKL och Sveriges regioner/landsting. Sedan förra året
är även de flesta kommuner delägare. Ockelbo kommun är en av dem. Inera utvecklar
digitala lösningar/system för sina delägare. Hittills har dessa framförallt och av naturliga
skäl varit fokuserade på hälso- och sjukvård. Den kanske mest kända tjänsten är
1177.se.
Tjänster initierade och utvecklade av Inera samt önskemål och behov i verksamheterna
kanaliseras via IT-strateg och länets IT-råd där även länets representant i Ineras
programråd deltar och rapporterar.

•

Efter valet under hösten har samtliga iPads för förtroendevalda samlats in och
importerats i ett Mobile Device Managementsystem (MDM) inför utdelning till om- och
nyvalda förtroendevalda. Systemet ger bland annat ger funktion för att från centralt håll
skicka ut appar och inställningar samt radera innehåll och installera om enheter. Detta
ger en förenklad miljö för användare, ökad säkerhet samt en effektivare administration.

Händelser IT-stöd i vardagen - Grundplattform IT
•

Övervägande del av kommunens personaldatorer har bytts ut enligt cykel av 36
månaders hyra.

•

Införande av Windows10.

•

Risk- och sårbarhetsanalyser inför införande av Office 365 har genomförts i workshops
om 2 halvdagar. Totalt har fyra grupperingar i kommunen bestående av
verksamhetschefer och verksamhetsansvariga genomfört denna.

•

Office 365 har införts i samtliga förvaltningar.

•

Masterdata är infört i samtliga förvaltningar. Masterdata är en källa som ska innehålla
grunddata om personal och organisationsstruktur.
Till Masterdata kan man sedan koppla andra verksamhetssystem och tjänster för att ta
del av detta data. Detta leder till att vi kvalitetssäkrar informationen och får större
möjligheter att automatisera vissa processer. Masterdata är kopplat till AD (katalogtjänst
som förser oss med bland annat inloggningsmöjligheter, många behörigheter och
tjänster) vilket gör att behörigheter i stora drag styrs av anställning.

•

Infrastrukturupphandling (bland annat datorer, lagring, nätverk) har genomförts.
Tidsplanen förskjuten vilket lett till att vi under en tid varit avtalslösa. Vid årsskifte finns
problematik med beställning av datorer med långa leveranstider.

Resultat
Övergripande IT-verksamhet håller sig inom budgetram.
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Framtid
Följande planerade händelser och aktiviteter för 2019:
•
•

•

•
•

•

•

Digitaliseringsplaner för alla nämnder tas fram
Som del av kommunstyrelsens mål att minska antalet resor vilket hör till strategierna
Värna miljön i stort och smått samt Teknik som underlättar tas paketeringslösning fram
kring AV-produkter (projektorer, videokonferensutrustning mm) genomförs för att få så
enhetlig utrustning som möjligt i kommunens lokaler. Det gör det enklare att öka
användandet av resfria möten.
Planera och strukturera arbete med att identifiera information lagrad på gemensam
filserver (O:\) som IT-avdelningen har aviserat kommer att försvinna. Beroende på
vilken typ av information görs val av framtida hantering i antingen verksamhetssystem
eller lagring i Office365. Görs i samarbete med bland annat funktioner för
dokumenthantering, dataskydd/informationssäkerhet.
Påbörja utveckling och etablering av arbetssätt med hjälp av Office365
Tillsammans med övriga kommuner i länet och Region Gävleborg komma fram till
gemensamma mål för att öka samverkan inom digitalisering, varav ett kommer att vara:
• Säker digital kommunikation. Hur kan vi kommunicera med andra offentliga
verksamheter och myndigheter, men även med företag och privatpersoner?
Plattform för Interna e-tjänster etableras. Interna e-tjänster kommer att kunna
kvalitetssäkra och underlätta många rutiner och processer internt i kommunen, men
kräver även resurser för att inventera, strukturera, bygga och förvalta. Här finns behov
av att skapa en ny hållbar förvaltningsorganisation.
Ockelbo kommun har en antagen Informationssäkerhetspolicy, men saknar riktlinjer och
instruktioner till denna som blir redskap i vardagen för kommunens verksamheter.
Sådan ska tas fram.

Kommunövergripande mål/måluppfyllelse
Vi välkomnar
Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle
Ockelbo kommun satsar på bra kommunikation för arbetspendling och aktiv fritid, god tillgång till
bredband, bra bostäder och möjlighet till attraktiva tomter.
Övergripande mätbara mål

Måluppfyllelse

Kommunens styrelse/nämnder ska ta fram en plan för ökad digitalisering
inom verksamheterna för att möta morgondagens behov

Ej uppfyllt,
flyttas till 2019

Kommunstyrelsens mål/måluppfyllelse
Vi välkomnar
Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle
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Mätbara mål

Måluppfyllelse

Kommunkontoret ska samordna arbetet med att ta fram en digitaliseringsplan för
styrelse och nämnder.

Ej uppfyllt,
flyttas till 2019
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 - INTERNATIONELLT
Verksamhetsbeskrivning
Ockelbo kommun har sedan många år haft vänorter i ett antal länder. Det började med
våra nordiska grannländer med bl. a ett mångårigt kulturellt samarbeta och utbyte. Vi har
även en vänort i USA, Stromsburg i Nebraska, som grundades av emigrerande Ockelbobor.
Efter Sveriges EU anslutning gick Ockelbo med i ett samarbetsprojekt, ”Charter of European rural Communities”, för små landsbygdskommuner inom unionen.
Det innebär att vi idag har en vänort i varje EU- land, i dagsläget 27 stycken, vilket är unikt
för en liten svensk landsbygdskommun. Vänortssamarbetet ska ge möjlighet för ökad förståelse för andra kulturer, skapa nätverk både för kommunal verksamhet såväl som turism
och också övrigt näringsliv.

Viktiga händelser
För åren 2017 -2018 inlämnades två projektansökningar till EU från Charter of European
rural Communities. Temat var tolerans och solidaritet och broar till fred i Europa. Det helt
enligt syftet med europeisk integration ”people meet people”. Endast det projekt som rör
vuxendelen beviljades men ungdomsverksamheten prioriteras och medel från organisationen har tillskjutits för att kunna genomföra och avsluta projekten. I september lämnades
en ny projektansökan för ett nytt två-årigt ungdomsprojekt in med Ockelbo kommun som
projektägare men i nära samarbete med våra partners. Strax före jul så fick vi godkännande från EU. Projektet går under benämningen LYCEUM Local Youngsters Creating
European Unique Movement och kommer att drivas från Ockelbo under åren 2019-2020.
Under hösten 2020 kommer ett avslutande möte hållas i Ockelbo med deltagande ungdomar från våra 27 vänorter och Ockelbo.
Under året har Ockelbo deltagit i möten i Naestved, Danmark och Esch, Nederländerna
och Strzyzow, Polen och ungdomsmöten i Nagycenk, Ungern och Zagare, Litauen och
Tisno, Kroatien samt stormötet i Nadur, Malta. Ockelbo deltog även vid ett presidieval i
Österrike. Ockelbo kommun har nu en representant i de båda styrelserna. Under vårvintern besöktes Ockelbo av en delegation från Kannus, Finland med inriktning vindkraft och
näringsliv.
I samarbetet kring internationella frågor med Gävle, Sandviken, Hofors och Älvkarleby
kommun planeras aktiviteter inom flera verksamhetsområden såsom skola och näringsliv.
För att fira Europadagen den 9 maj togs ett gemensamt program för Gävle, Sandviken
och Ockelbo fram.
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Mål/ måluppfyllelse
Mål för 2018 är att den internationella policyn för Ockelbo kommun ska genomarbetas
och förnyas
Kommentar: Arbetet har ej genomförts under året.
Ekonomisk redovisning
Budget

100 tkr

Utfall 2018

108 tkr

Underskott

-8 tkr

Verksamheten bedöms ej rymmas inom angiven budgetram. Ett underskott om 8 tkr att
jämföras med ett överskott 2017 om 57 tkr.

Framtiden
Ett stort arbete under 2019 blir att sjösätta det nya ungdomsprojektet. I Ockelbo planeras
även aktiviteter under året för att göra vänortsarbetet mera känt och för att kunna bredda
möjligheterna för samverkan med våra vänorter.
Kommunstyrelsens beslut att ingå ett handslag med regeringen tog vid novembermötet
2017, i samband med EU-minister Ann Lindes besök i Ockelbo. Kommunen åtog sig att
vidta åtgärder för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget för EU-frågor.
Det antagna EU-handslaget kommer också att innebära informations och utbildningsinsatser för förtroendevalda och tjänstemän.
Det gemensamma arbetet med Gästrikekommunerna fortsätter.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 - TEKNIKOMRÅDET
Verksamhetsbeskrivning
Teknikområdet avser verksamheterna drift- och underhåll av kommunens fastigheter,
skötsel av vägar, gator och parker samt bostadsanpassning.
–

Kommunen äger och förvaltar ca 31 000 m2 lokaler. Huvuddelen är skol- och barnomsorgsfastigheter.

–

Gator och vägar i centrala Ockelbo ingår i Ockelbo Vägförening, men vissa gång- och cykelvägar, torg, parker och offentliga bad samt vägbelysning (ca 3 000 stolpar) är kommunens ansvar.

–

Försäljning av exploaterad mark för villa- och industribebyggelse, förvaltning av kommunägd
åker- och skogsmark.

–

Parkeringsövervakning samt taxa för överträdelse. Övervakningen köps av Securitas.

–

Tillstånd för upplåtelse av offentlig platsmark samt torghandel med taxa för torgplatser.

–

Åtgärd vid konstaterade föroreningar och nedskräpning där ansvar inte kan fastställas.

–

Verksamhetsområdet Bostadsanpassning.

Viktiga händelser
Wij trädgårdar: Beslut under hösten att kommunen/tekniska övertar fastigheter och personal för de icke kommersiella delarna. 1/1 2019 sker övergången av personalen.
Upphandlingen för att renovera Wij förskola samt att bygga till 3 nya avdelningar har blivit
klar under sommaren 2018. Byggnationen påbörjades under hösten 2018 och förskolan
beräknas att stå klar oktober 2019.
Fönsterbyte på stora delar av centrumhuset har genomförts under året.
Upphandlingen och installation av en ny kylmaskin till kombihallen stod klar under hösten
2018.
En detaljplan för flerfamiljhus, på rävbacken, är under framtagande tillsammans med VGS
och en entreprenör. Området ska vara klart för byggnation under våren 2019.
En detaljplan för flerfamiljhus, på lucktomten vid gamla apoteket, är under framtagande
tillsammans med VGS.
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Stora delar av kommunens marker har blivit röjda i ett projekt tillsammans med skogsvårdsstyrelsen.
Upphandlingen för ombyggnationen av gallerian 5an avbröts under våren, denna återupptogs och färdigställdes under hösten för en byggstart i januari 2019.
Besiktningar av lekplatsutrustning på skolor och förskolor har medfört att en stor del av lekutrustningen har plockats bort. 1,2 miljoner har investerats för att förbättra lekplatserna
på skolor och förskolor.
Ett mobilt reservkraftverk har upphandlats, det kommer vara stationerat på bysjöstrand.

Vaktmästeri:
Vaktmästeriet övergick till tekniska enheten från årsskiftet 2017/2018.
Personalstyrkan under vaktmästeriet har under året bestått av 5,3 tjänst tillsvidareanställda, i dessa tjänster övergick en 75 % tjänst till Ockelbo IP från april månad och fördelningen av denna tjänst ligger 50 % på UKN och 25 % på Tekniska. 1 Visstid anställning i
2 månader, 3 timanställda över sommaren, samt att vaktmästeriet har hyrt in personal från
Ockelbo Föreningsallians.
Utöver de ordinarie vaktmästerijobben, så har det byggts upp lekutrustningar i Jädraås,
Familjecentralen, Lingbo förskola, Åmots förskola, Gäveränge skola, Kaplansgården och
Wij förskola.
10 jobb i egen regi har utförts med bostadsanpassningar, 10 jobb har köpts in externt.
Ett stort projekt var flytten och ombyggnationen av Kaplansgården, som utfördes till
största delen av egen arbetskraft.
Skogsavverkningar har skett på Fornwij och Näsbacken under året. Gröna/Naturnära jobb
genom Skogsstyrelsen har utförts både på kommunens mark och även till hjälp för föreningslivet.

Kommentarer till resultatet
Måluppfyllelse: Teknikområdet håller sig inom angiven budgetram.
Kommentar till budget:
Ersättningen i och med stämningen mot Samhall väger upp mot extrakostnader från yttre
skötsel samt kostnader för temporära lokaler i samband med att vi ska rusta Wij förskola.
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FRAMTID
Övertagande av personal och fastigheter på Wij trädgårdar sker under 2019, byggnation
av Wij förskola, renovering av gallerian 5an samt projektering av ventilationen på centrumhuset är ett axplock av vad som kommer att vara på agendan under 2019.

INVESTERINGSBUDGET
De stora investeringarna för 2019 är renovering av tak och fasad på Åbyggeby skola, upprustning av ytskikt hälsocentralen, installera belysning efter gamla åmotsvägen, utbyte av
ventilationen på centrumhuset samt upprustning av gallerian 5an.

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSOMRÅDEN - MÅLUPPFYLLELSE
PER 31 DECEMBER 2018
Teknikområdet
Uppdrag
Teknikområdet innefattar ansvaret för kommunens fastigheter, gång- och cykelvägar, torg,
parker och offentliga bad samt vägbelysning.
Utöver detta ingår även ansvaret för försäljning exploaterad mark, förvaltning av kommunägd åker- och skogsmark, ansvar för sotning, brandskyddskontroll, parkeringsövervakning, tillstånd för upplåtelse av offentlig platsmark samt torghandel, åtgärd vid konstaterade föroreningar och nedskräpning där ansvar inte kan fastställas samt verksamhetsområdet bostadsanpassning
Fokusområden
Byggnationen av en ny förskola har prioriteras under hösten.
Hälsans stig/Sjöbacken och tillgänglighetsanpassning av kommunens lokaler och yttre
miljö är prioriterade områden. Samarbetet med Wij Trädgårdar ska utvecklas i syfte att erhålla deras kompetens när det gäller den yttre miljön. Detta för att upprätthålla uppdraget
att ge en kvalitetsmässig bild av Ockelbo för invånare och besökare.
Projektet Framtidens centrum
Arbetet fortsätter med skapa ett attraktivt och funktionellt centrum för att möjliggöra handelns utveckling i Ockelbo. Under hösten kommer upphandlingen, för renovering av gallerian 5a, att läggas ut. Byggstart blir januari 2019.
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Kommunstyrelsens mätbara mål 2018
Det gröna
Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Byggnationen av ventilationen Centrumhuset ska påbörjas under 2018

Ej uppfyllt

Vid byggnation av ny förskola ska byggnationerna uppföras i hållbara miljövänliga
material och vara energieffektiva, dvs vara minst 10 % under Boverkets riktlinjer,
för att minska klimatpåverkan

Uppfyllt

Kommentarer

Projekteringen av nya ventilationen tar längre tid än beräknat då anläggningen är mycket
komplex.

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÄTBARA MÅL 2018
Det gröna
Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet
Ockelbo står för en hållbar utveckling inom miljö, hälsa och kosthållning.
Kost som produceras och serveras i kommunens regi tillagas så långt det är möjligt från grunden.
Kosten i kommunen ska i möjligaste mån komma från den närmaste producenten.
År 2020 ska energianvändningen för fastigheter effektiviseras med 35 % jämfört med utgångsåret
2009.
Alla kommunala verksamheter ska prioritera och verka för att de lokala miljömålen uppfylls.
Alla kommuninvånare bör känna till de lokala miljömålen och känna sig delaktiga i arbetet med att
uppnå dem.
Byggnationer ska uppföras i hållbara miljövänliga material, i möjligaste mån i trä, och vara energieffektiva.
Övergripande mätbara mål

Måluppfyllelse

Energiförbrukningen för kommunens fastigheter ska årligen minska

Ej uppfyllt
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Kommentarer och bedömning helår
2018 blir ett mellanår medans en rejäl minskning av energianvändningen sker 2019.

Vi välkomnar
Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle
Ockelbo kommun satsar på bra kommunikation för arbetspendling och aktiv fritid, god tillgång till
bredband, bra bostäder och möjlighet till attraktiva tomter.
Övergripande mätbara mål

Måluppfyllelse

I Ockelbo kommun finns 40 nya lägenheter och 20 nya villatomter att erbjuda
till år 2018 (basår 2014)
−

I Ockelbo kommun finns 10 nya lägenheter att erbjuda

−

I Ockelbo kommun finns 5 nya villatomter att erbjuda

Ej uppfyllt

Kommentarer och bedömning helår
Under 2018 prioriterades detaljplanerna för Wij förskola, rävbacken och lucktomten vid gamla apoteket.
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Personalberättelse 2018
Förslag till beslut
Personalberättelse 2018 godkänns
Sammanfattning av ärendet
I årsredovisningen ska en personalberättelse upprättas. Årsredovisningens
innehåll regleras av kommunal redovisningslag. Lagen anger att en
förvaltningsberättelse ska upprättas där upplysningar om bl a väsentliga
personalförhållanden och särskilt upplysningar om de anställdas
sjukfrånvaro ska anges.
Syfte med personalberättelsen är att återge och följa upp personalstrategiska
mål, nyckeltal samt att ge en samlad beskrivning över kommunens
medarbetare.
Personalberättelsen kommer att ingå i det officiella dokumentet för
årsredovisning 2018 som kommer att behandlas av kommunstyrelsen i mars
2019.
Beslutsunderlag
Personalberättelse 2018

PERSONALBERÄTTELSE 2018
Inledning
Syfte med personalberättelsen är att återge och följa upp personalstrategiska mål, nyckeltal samt att ge en samlad beskrivning över kommunens medarbetare. Gällande lagstiftning anger att det i samband med årsredovisningen ska anges väsentliga personalförhållanden, där speciellt sjukfrånvaro ska anges.
Lagstiftningen anger att sjukfrånvaro såsom långtidssjukfrånvaro, sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30 - 49 år
och 50 år eller äldre ska anges.

Personalstrategiska mål
Personalstrategiskt mål
Kommunens personalstrategiska inriktning har utarbetats och fastställts av fullmäktige.
Den personalstrategiska inriktningen innefattar kommunens personalstrategiska mål, fokusområden 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.
Fokusområden
•

En god, sund och grön arbetsmiljö

•

Ett gott samverkansklimat

•

Ett arbete att växa i

•

Jämställdhet och mångfald

Handlingsplan utifrån de fyra fokusområden och mätbara mål för har fastställts av fullmäktige. Det personalstrategiska dokumentet diskuteras varje år i samband med budgetprocessen i samband med att mål för kommande period ska fastställas.

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Kommunkontoret  Ann-Sofie Stensson  0297-55514  070-5141423  ann-sofie.stensson@ockelbo.se
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Uppföljning fokusområden
En god, sund och grön arbetsmiljö
Kommunens arbetsmiljöpolicy kommer att revideras och arbetet kommer att hänföras till
2019.
Behovsrelaterade partsgemensamma arbetsmiljöutbildningar genomförs kontinuerligt. Under våren har tre utbildningstillfällen genomförts.

Ett gott samverkansklimat
Samverkansavtalet benämns som Avtal om samverkan och arbetsmiljö. Avtalet trädde i
kraft den 1 november 2017. Avtalet tydliggör kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö. Strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har förtydligats, bland annat
vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå. Det
fastslås att samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.
Implementering av samverkansavtalet pågår kontinuerligt. Personalenheten har varit representerad och delaktig vid arbetsplatsträffar där behov finns.

Ett arbete att växa i
Medarbetarenkät/medarbetardagar
Enligt fastställd planering ska en medarbetarenkät genomföras i början av 2018. Pga av
olika faktorer kommer genomförandet att flyttas till 2019.
Medarbetardagar (Personalstrategiska åtgärder) Medarbetardagar infördes första gången
hösten 2017. Dagarna är riktade till kommunens alla medarbetare och kommer att genomföras årligen. Medarbetardagar har under hösten 2018 genomförts med temat ”Vill Du bli
Din egen kollega”.
Personalpolitiskt program
Enligt planering ska medarbetarpolicy tas fram under 2018. Arbetet hänförs till 2019 och i
samband med framtagandet av ett personalpolitiskt program. Detta program innefattar: arbetsmiljöpolicy, medarbetarpolicy och ledarskapspolicy.
Friskvård
Utifrån resultatet från tidigare års medarbetarenkät finns erbjudande om friskvård för kommunens alla samtliga månadsanställda. Timanställda har tillgång till gratis simning en
gång per vecka.
Erbjudande om friskvård för alla personal i kommunen kvarstår. Friskvårdssatsningen påbörjades i februari 2013. Friskvårdspengen har fr o m 2018 höjts från 800 kronor/medarbetare och år till 1 500 kronor/medarbetare och år.
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Uppföljning
Friskvårdspeng i kronor/anställd
Antal aktuella användare
Antal användare
Antal som beställt/registrerat i %
Utfall i kronor

2018

2017

1 500
530
367
69%
393 050

800
430
198
46%
116 150

Framgångsfaktorer för kommunen som attraktiv arbetsgivare
Kontinuerlig kompetensutveckling Ett förbättringsområde utifrån resultatet från föregående
medarbetarenkät. Ett område som kommer att diskuteras vidare.
Som medarbetare är man synlig, vilket präglas av delaktighet och möjlighet till påverkan
Diskussioner om detta sker i enlighet med samverkansavtalet.
Lätt att rekrytera Uppfattningen är att det i stort är ganska lätt att rekrytera personal till
kommunen. Rekrytering av vikarier, speciellt under sommartid, kan vara svårare, eftersom
flera arbetsgivare söker vikarier samtidigt.
Verka för konkurrenskraftiga löner Konkurrenskraftiga löner diskuteras kontinuerlig

Jämställdhet och mångfald
Lönekartläggning
Arbetsgivare och arbetstagare ska verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner
och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är lika eller likvärdigt. Vart tredje år ska en lönekartläggning med efterföljande analys göras. Om det
upptäcks löneskillnader som beror på kön är man skyldig att upprätta en handlingsplan för
hur de ska jämnas ut.
Lönekartläggning kommer att genomföras årligen med presentation av kartläggning i början av varje år. Lönekartläggning av 2017 års löner har genomförts och har presenterats i
början av 2018.

Viktiga händelser/pågående uppdrag
Pågående uppdrag
Löneadministration Inför 2018 sköts löneadministrationen i sin helhet via avtal med Gävle
kommun. Förändringen har präglat arbetssituationen under våren i och med den nya organisationen. Implementering av avtalet och arbetssätt pågår.
Riktad lönesatsning 2018 för personal inom vård och omsorg, yrkeskategori undersköterskor har genomförts. Lönesatsningen gäller fr o m 1 januari 2018 och har fördelats generellt till yrkeskategorin tillsvidare anställda undersköterskor.
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Chefdagar genomförs varje år och är en del av det fortsatta personalstrategiska arbetet.
Två utbildningsdagar för chefer, enhetschefer och skyddsombud genomförs varje år, en
dag på våren och en dag på hösten. Chefsdagarna har sedan 2017 kompletterats med
frukostmöten.
Marknadsföring av kommunala yrken Alla kommuner i regionen har medverkat i ett projekt
för att marknadsföra kommunala yrken med Hudiksvall som värdkommun. I projektet har
material tagits fram för att marknadsföra kommuner och kommunala yrken. Projektet har
upphört men intentionerna i projektet fortsätter i det nätverk som har byggts upp under
projekttiden.
KIVO projektet För att klara det framtida personalförsörjningsbehovet inom vård- och omsorgssektorn initierades KIVO-projektet, Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg.
Arbetsförmedlingen och offentliga arbetsgivare i Gävleborg har börjautveckla en metod för
att personer med utländsk bakgrund som fastnat i långtidsarbetslöshet snabbare skulle
kunna bli anställningsbara. Projektet avslutats december 2018. KIVO har under projekttiden ändrad benämning till Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg.
Nätverk för att stärka arbetet mot diskriminering Nätverk tillsammans med flera kommuner
Gävleborg är ett gemensamt arbete för att stärka arbetet mot diskriminering i arbetslivet
och säkerställa aktiva åtgärder för likabehandling i kommunen i enlighet med nya lagkrav
(diskrimineringslagen)
Utvecklingsprogrammet Framtida ledare Programidén är att tillsammans hitta framtida ledare och utbilda dem inom ramen för det kommunala uppdraget. Satsningen vänder sig till
anställda som inte redan arbetar som chef/ledare. De närmaste åren behöver länets kommuner rekrytera många kompetenta ledare. För att klara denna och andra utmaningar
samverkar länets kommuner i utvecklingsprogrammet Framtida ledare. Under 2018 har
två medarbetare deltagit.
Semesterdagsväxling Lokalt kollektivavtal avseende semesterdagsväxling har tecknats
inför 2018. I utbyte av semesterdagstillägget erhåller medarbetaren extra semesterdagar,
fem alternativt sex dagar.
En chefs- och personalhandbok finns på kommunens intranät. Chefs- och personalhandboken är en praktisk uppslagsbok, där syftet är att ge information och vägledning anställningsfrågor.
Policy för att motverka kränkande särbehandling Policy för att motverka kränkande särbehandling och trakasserier har fastställts. Syftet med policyn är att verka för en arbetsmiljö
fri från kränkningar och trakasserier. Policy har sin utgångspunkt i diskrimineringslagen
och arbetsmiljölagen. Tillsammans med policyn finns en handlingsplan och rutin för anmälan i det fall kränkningar skulle förekomma.
Lokalt kollektivavtal för Studentmedarbetare har inför 2018 tecknats. Avtalet syftar till att
kunna anställa högskolestudenter terminsvis. Ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare och
stödja kompetensförsörjningen.
Processen med införande av Dataskyddsförordningen, GDPR, påbörjades hösten 2017.
Förordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter och förordningen
började gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).
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Måluppfyllelse
Personalstrategiskt mål:
Ockelbo kommun är en attraktiv arbetsgivare
Kommunen är på god väg att arbeta fram verktyg och incitament för att måluppfyllelse om
att kommunen är en attraktiv arbetsgivare kan mätas. Utifrån det personalstrategiska arbetet som genomförts de senaste åren har personalfrågor under de senaste åren lyfts upp
till diskussion i flera interna och politiska forum.

Måluppfyllelse personalstrategiska mätbara mål
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Sjukfrånvaron ska inte öka

Målet uppfyllt

Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka

Målet uppfyllt

För att möta dagens och framtidens kompetensbehov ska olika former
av utbildningsmöjligheter ses över

Arbetet pågår

Kommentarer
Sjukfrånvaron har minskat från 5,9 % till 5,6 % vid jämförelse med 2018-12-31.
Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser har ökat.
Ett av de personalstrategiska målen är att se över olika former av utbildningsmöjligheter för att
möta dagens och framtidens kompetensbehov. Flertalet personalrelaterade projekt pågår under
2018 med inriktningen om framtidens kompetensförsörjning.

Sjukfrånvaro
Inledning
Gällande lagstiftning anger att det i samband med delårsbokslut och i årsredovisningen
ska anges väsentliga personalförhållanden, där speciellt sjukfrånvaro ska anges. Långtidssjukfrånvaro, sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30 - 49 år och 50 år eller äldre ska anges.
Den totala sjukfrånvaron redovisas i relation till arbetstid enligt avtal.
Sammanställning över tid
Sjukredovisning

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Total sjukfrånvaro

5,6

5,9

6,8

6,7

7,2

5,4

– varav långtidssjukfrånvaro

28

37

38

40

44

32
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Den totala sjukfrånvaron redovisas i relation till arbetstid enligt avtal. Tabellen visar sjukfrånvaron för all personal i Ockelbo kommun. Den totala sjukfrånvaron 2018 har minskat
från 5,9 till 5,6 %.
Korttidssjukfrånvaro
Kön

Korttidsjukfrånvaro
2018
2017

Långtidssjukfrånvaro
2018
2017

Kvinnor

4,4

4,0

1,9

2,7

Män

2,6

3,1

0,7

2,8

Totalt

4,0

3,8

1,6

2,7

Sjukfrånvaron i hela Sverige
Några tydliga trender har kunnat skönjas under ett par år: kvinnors sjukskrivningar ökar
mest, psykiska diagnoser blir allt vanligare, förvärvsarbetande blir sjuka och det är en
samtidig ökning över hela landet och över alla av arbetsmarknadens olika sektorer.
Både korttids- och långtidssjukfrånvaron ökar. Vad de bakomliggande orsakerna är har
inte klarlagts. Regeringen har startat studier som kommer att analysera detta vidare
Hög sjukfrånvaro är ett problem på svensk arbetsmarknad. Typiskt för Sverige är att sjukfrånvaron svänger kraftigt över tid. Förklaringarna till dessa svängningar är många. Det
handlar bland annat om faktorer som förändringar i tillämpningen av försäkringen, förändrade sjukskrivningsrutiner bland läkarna samt förändrade attityder i samhället.
Långtidssjukfrånvaro
Sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer
benämns långtidssjukfrånvaro. Frånvaro med tidsbegränsad sjukersättning ingår i beräkningen. För 2018 står långtidssjukfrånvaron för 28 %, vilket är en minskning från 37 % år
2017. Långtidssjukfrånvaron är fortfarande låg vid jämförelse med andra kommuner i länet.
Förklaring till tidigare minskad långtidssjukfrånvaro över tid är konsekvenser av gällande
lagstiftning, vilket resulterat i att fler personer har återrehabiliterade helt eller delvis eller
slutat sin anställning. En överenskommelse om samarbete mellan kommunen och Försäkringskassan finns. Överenskommelsen har utvecklat samverkan med att arbeta med att
förebygga ohälsa samt arbetet med anställda sjukskrivna. Kommunens företagshälsovård,
Gemensamma nämnden Region Gävleborg, är oftast en part i rehabiliteringsarbetet.
Kommentarer sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron har minskat vid jämförelse med föregående år. Både vid jämförelse totalt och vid jämförelse mellan kvinnor/män. Att beakta vid analys av sjukfrånvaro
och speciellt vid analys av männens sjukfrånvaro är att i och med att beräkningsunderlaget utgörs av ett fåtal personer, så påverkas förändringar markant vid redovisning av
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sjukfrånvaro. Kommunen har vid jämförelse med andra kommuner i länet minskad sjukfrånvaro.
Sammanfattning
Obligatorisk sjukredovisning i %

2018

2017

Total sjukfrånvaro

5,6

5,9

– varav långtidssjukfrånvaro

28

37

Sjukfrånvaro för kvinnor

6,3

6,5

Sjukfrånvaro för män

3,2

4,0

29 år eller yngre

4,2

4,8

30 - 49 år

5,9

6,3

50 år -

5,8

6,0

Sjukfrånvaro i åldersgrupper

PERSONALSTATISTIK
All personalstatistik redovisas utifrån begreppet månadsanställda, vilket innebär både tillsvidare och visstidsanställda. Vid annan beräkningsgrund anges detta.

Sammanfattning personalstatistik
Personalstatistik

2018

2017

2016

2015

2014

Antal anställda

516

541

538

511

506

Antal kvinnor

79%

79%

80%

81%

82%

Antal män

21%

21%

20%

19%

18%

Medelålder

45,5

45,1

45,0

45,9

46,1

Kvinnor

46,1

45,8

45,5

46,1

46,3

Män

43,4

42,4

47,7

44,9

45,2

Antal anställda 60 år eller äldre

77

71

71

67

59

Antal pensionsavgång

10

5

7

9

15

Medellön (tillsvidare)

29 102

28 336

26 345

25 763

25 023

Kvinnor

28 210

27 755

26 139

25 258

24 636

Män

33 846

31 452

27 158

27 940

26 801
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Antal anställda
I Ockelbo kommun finns tillsvidareanställda och visstidsanställda. Totalt utbetalas ca 700
utbetalningar av löner och arvoden varje månad. Den 31 december 2017 hade Ockelbo
kommun totalt 516 (541) månadsanställda. Av kommunens månadsanställda finns 80 %
(82 %) inom vård, skola och omsorg.
Fördelning av antal anställda
2018
Styrelse/nämnd
Socialnämnd
Utbildning/kultur
Kommunstyrelsen
Summa
Procentfördelning

2017

Kvinnor

Män

Summa

Kvinnor

Män

Summa

198
161
47
406
79%

12
41
57
110
21%

210
202
104
516

214
164
48
426
79%

13
55
47
115
21%

227
219
95
541

Antal anställda/årsarbetare
Sammanställningen visar på en minskning med 25 (3) månadsanställda och 16,4 (9,1)
årsarbetare. Antalet visstidsanställda inom utbildning/kultur och socialnämnd har minskat,
vilket till viss del kan förklaras av ändring nämnd vid anställning av extra tjänster.
Antal anställda
Styrelse/nämnd

Antal årsarbetare

2018

2017

Diff

2018

2017

Diff

Socialnämnd

210

227

-17

179,4

191,1

- 11,7

- tillsvidare

198

201

-3

170,4

171,3

-

0,9

12

26

-14

9,0

19,8

-

10,8

Utbildning/kultur

202

219

-17

190,1

204,6

- 14,5

Tillsvidare

163

158

5

155,1

150,3

4,8

39

61

-22

35,0

54,3

104

95

9

100,0

90,2

- tillsvidare

56

61

-5

55,1

60,3

- visstid

48

34

14

44,9

29,9

15,0

Summa antal

516

541

-25

469,5

485,9

- 16,4

Tillsvidare

417

420

-3

380,6

381,9

99

121

-22

88,9

104,0

-1,3
-15,1

516

541

-25

469,5

485,9

-16,4

- visstid

Visstid
Kommunstyrelsen

Visstid
Summa totalt

-

19,3
9,8

-

5,2
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Köns- och åldersstruktur
Av kommunens 516 (541) månadsanställda är 79 % (79 %) kvinnor och 21 % (21 %) män.
Medelåldern i kommunen är 45,1 år (45,0 år). Bland kvinnor är medelåldern 45,8 år (45,5
år) och bland männen 42,4 år (47,7 år).
Inom Ockelbo kommun är 77 (71) månadsanställda i en ålder av 60 år eller äldre. Under
2018 har 10 (7) medarbetare slutat med pensionsavgång.
Föregående års värden redovisas inom parentes.

Beräknade pensionsavgångar kommande femårsperiod; 2017 - 2021
Avser tillsvidareanställning

2017

2018

2019

2020

2021

Totalt

3

3

8

14

14

42

Kommande pensionsavgångar (65 år)

Medellön
Sammanställning över medellöner för enbart tillsvidareanställda. I beräkning av medellön
inräknas lönetillägg. Föregående medellöner inom parentes.
Kön

2018

2017

Förändring

Kvinnor

28 210

27 755

455

Män

33 846

31 452

2 394

Summa

29 102

28 336

766

Genomsnittslöner för olika yrkesgrupper
I enlighet med fullmäktiges beslut ska genomsnittslöner för olika yrkesgrupper presenteras i årsredovisningen. För AID-koder omfattande tio (10) eller fler anställda presenteras
för aktuellt år en sammanställning över medellöner. För jämförelse redovisas medellöner
för två år. Sammanställningen avser tillsvidareanställda.
2018
Befattning

2017

Antal

Heltidslön

Kvinnor

Män

Antal

Heltidslön

Kvinnor

Män

Undersköterska äo

90

24 837

24 932

23 707

96

24 265

24 342

22 870

Vårdare, gruppboende

37

23 698

22 934

29 050

37

23 541

22 977

25 294

Lärare tidigare år

32

33 582

34 046

31 076

30

32 789

33 137

26 830

Förskollärare

30

29 180

28 980

31 980

30

28 843

28 762

27 012

Barnskötare

27

24 536

24 536

-

20

23 705

23 705

-

Vårdbiträde äo

25

23 189

23 337

19 635

24

22 836

22 836

-

Socialsekreterare

10

31 790

31 822

31 500

10

30 940

30 956

30 800

Elevassistent

10

25 317

24 921

26 243

10

24 829

24 464

22 592
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Framtid
Friskvårdssatsningen Friskvårdssatsning är en prioriterad åtgärd och ytterligare ett steg i
detta är att friskvårdpengen inför 2018 har höjts. Utifrån ett framtidsperspektiv är det av
vikt att följa konsekvenserna av satsningen på friskvård. Målsättningen är att antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ökar.
Sjukfrånvaro Att fortsätta arbetet för fortsatt minskad sjukfrånvaro är en viktig faktor.
Medarbetarenkät Arbetet med att genomföra en medarbetarenkät pågår. Det uppdrag
som pågår är att hitta rätt system/verktyg och leverantör. Det är av vikt att erhålla en kontinuitet i det fortsatta arbetet.
Resultatet kommer att visa vilka områden som är i behov av förbättring och som kommer
att prägla kommande år.
Chefs- och medarbetardagarna ska genomföras varje år och kommer att bli en del av det
fortsatta personalstrategiska arbetet.
Heltid som norm Det gemensamma projektet samordnad av SKL kommer att pågå och
prägla arbetet under flera år framåt. Heltid är en viktig fråga för välfärdens arbetsgivare
och allt fler medarbetare i kommunerna jobbar heltid. För att klara välfärdens rekryteringsutmaningar är det avgörande att ännu fler arbetsgivare arbetar aktivt med heltidsfrågan.
Ett av de personalstrategiska målen är att se över olika former av utbildningsmöjligheter
för att möta dagens och framtidens kompetensbehov. Flertalet personalrelaterade projekt
pågår under 2018 med inriktningen om framtidens kompetensförsörjning.
Utveckla ledarskap- och chefsutbildning
Verktyg för rehabilitering
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Kommunfullmäktige

Mål- och budgetprocess 2019 - tidplan och arbetssätt
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Redovisningsperiod för delårsbokslutet ändras fr o m 2019 till per 31
augusti.
2. Arbetsgång, tidplan och instruktioner godkänns i övrigt.
Sammanfattning av ärendet
Vid ekonomiutskottets sammanträde i februari 2019 ska utskottets tidplan
och arbetssätt diskuteras. Ekonomiutskottets sammanträdestillfällen utgör till
största delen överläggningar med nämndföreträdare. De förutsättningar som
gäller är följande:
Förutsättningar


Budgetprocessen planeras utifrån de datum som gällande lagstiftning
anger och utifrån att inordna de ekonomiska processerna årsredovisning,
delårsbokslut och års- och flerårsbudget.



Kommunfullmäktige fastställer i juni preliminära ramar per
styrelse/nämnd. Som utgångspunkt gäller fastställd ram enligt
flerårsbudget och med preliminär ram för tredje året i planen.
Diskussionspunkt



Bokslutsdag ska planeras



Internkontrollarbetet ska inordnas i processen.



Långsiktig investeringsplan ska aktualiseras/behandlas två gånger per år
och i samband med budgetprocessen.



Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska bolagen vara delaktig i
kommunens budgetarbete. Bolagens delårsbokslut per april och augusti
ska delges kommunstyrelsen, vilket även gäller de gemensamma
nämnderna



Information från kommunala förbund ska erhållas



Frågeställningar inför varje överläggning ska delges och behandlas av
respektive nämnd inför överläggningen. De uppdrag nämnderna erhåller
ska lämnas in skriftligt.

Ockelbo kommun

Datum

2019-02-07

KS 2019/00081

Ärendet
Tidplan och dagarnas innehåll
Överläggningar 7 – 8 mars 2019
Bokslutsdag 7 mars 2019
En gemensam bokslutsdag kommer att genomföras den 7 mars 2019 där
analys och redogörelse för varje nämnds bokslut 2018 ska presenteras.
Ordförande, vice ordförande och förvaltningschefer kallas till att närvara
hela dagen. Enhetschefer kallas till respektive nämnds presentation. Om
enhetscheferna har möjlighet kan de närvara vid nämndernas samtliga
presentationer.
Kommunstyrelsens ledamöter kommer att kallas till bokslutsdagen.
Fullmäktiges presidium och revisionens ledamöter kommer att bjudas in.
Representanter från Ockelbogårdar AB, Ockelbo Vatten AB och Bionär
Närvärme AB kommer att kallas. Till bokslutsdagen kommer även
representanter från de kommunala förbunden att kallas, Inköp Gävleborg,
Gästrike Räddningstjänst och Gästrike återvinnare.
Företrädare för varje parti inbjuds att delta vid bokslutsdagen och inbjuds
även att delta vid ekonomiutskottets sammanträde den 9 mars 2018 utan
beslutanderätt. Fackliga representanter kommer också att bjudas in
Varje nämnd får 45 minuter till förfogande för sin presentation, inkl tid för
frågor. Bolagen, förbunden och de gemensamma nämnderna har 30 minuter
till sitt förfogande. Föredragande är respektive förvaltningschef/VD.
Presentationen ska utgå ifrån de rubriker som angivits i
bokslutsinstruktionerna. Presentationen ska vara utifrån ett övergripande
perspektiv. Redovisning av nyckeltal över tid och med jämförelser är av vikt
Kommunstyrelsen behandlar kommunens årsredovisning 2019 den 2 april
2019 med beslut i fullmäktige den 13 maj 2019.
Ramberedning 8 mars 2019
Bokslutsdagen kommer att utgöra en utgångspunkt för kommande
budgetprocess.
Eventuellt erhåller ekonomiutskottet i uppdrag att ge styrelse och nämnder
uppdrag för redovisning till överläggningarna i maj 2019. Uppdragen ska
behandlas av respektive styrelse/nämnd i april 2019.

Överläggningar under året
Överläggningar 16 – 17 maj 2019

Under maj månad ska förutsättningarna för kommande års- och flerårsbudget
fastställas.
Kommunstyrelsen den 11 juni och fullmäktige den 17 juni 2019.

Sida

2(5)

Datum

Ockelbo kommun

2019-02-07

KS 2019/00081

Överläggningar 10 – 11 oktober 2019

Under oktober ska arbetet med att fastställa en års- och flerårsbudget
genomföras.
Kommunstyrelsen den 29 oktober och fullmäktige den 25 november 2019.
Internkontrollplaner
Internkontrollarbetet, uppföljning av föregående år och upprättande av plan
för innevarande år ska behandlas av varje nämnd i februari.
Delårsbokslut
Ny lag om kommunal bokföring och redovisning, Lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning. Lagen träder i kraft 1 januari 2019
och gäller from räkenskapsår 2019.
Den nya lagstiftningen anger när det gäller delårsbokslutet är att
delårsrapporten ska beslutas i styrelsen inom två månader. Detta innebär
egentligen att delårsbokslutet fr o m 2020 ska lämnas till styrelsen inom två
månader.
Ockelbo kommun och Ockelbogårdar AB sammanställer delårsbokslut per
30 juni varje år. Om delårsbokslutet ska sammanställas per 30 juni måste
delårsbokslutet beslutas i augusti.
Förslag till ändrad period
För att möta ny lagstiftning har diskussioner förts att föreslå att perioden för
delårsbokslutet ändras redan från 2019 till att vara per 31 augusti.
Processen blir då att det kompletta delårsbokslutet behandlas av
kommunstyrelsen den 29 oktober och fullmäktige den 25 november
Respektive nämnds delårsbokslut behandlas av nämnden i oktober. I och
med denna sammanställning kommer sent har diskussioner förts att
månadsuppföljningen per 30 april ska vara ett mindre delårsbokslut med en
utförligare redovisning än övrig månadsuppföljning.
Fortsatta diskussioner vid ekonomiutskottets sammanträde de 5 februari
2019.
Målprocessen inför 2020 ska aktualiseras
Bifogar dokumenten



Vision 20130 – Plats att växa
Kommunövergripande strategier Vision 2030
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MÅLPROCESSEN
Vision 2030 - Plats att växa
DET GRÖNA OCKELBO
Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet.
I Ockelbo finns det nära och naturliga livet. Här finns utrymme för var och en att
odla en personlig och lustfylld relation till naturen – grunden för liv och hälsa.
Här är det tydligt att vi uppskattar vår plats på jorden, tar ansvar, vårdar och
utvecklar den. Vi utvecklar "det gröna samhället", från boende och mat till
företagande och resursanvändning.

VI VÄLKOMNAR
Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle.
I Ockelbo finns öppenhet och respekt inför många olika kulturer och
kulturyttringar. Här finns jordmån där var och en kan finna sin egen plats och
sitt eget sätt att bo, arbeta och utvecklas på. Vårt samhälle är tillgängligt och
utformat med omsorg. Vi välkomnar nytt företagande genom att underlätta och
ge god service. Mångfalden befruktar vår vardag.

VI VÄXER
Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans.
I Ockelbo finns frihet att växa och utvecklas som individ. Här finns respekt för de
behov, önskemål och ambitioner som finns i livets olika skeden. Vi är öppna för
nya lösningar och alternativa arbetsformer. Individen växer i ett sammanhang
och som del av olika grupper och gemenskaper

VI SAMVERKAR
Ockelbo samspelar med andra lokalt, regionalt och globalt.
I Ockelbo bygger vi relationer för att stärka och utveckla vårt samhälle. Här
söker vi nya lösningar i samverkan för att på bästa sätt använda våra
gemensamma resurser. Vi möts och satsar tillsammans för att bidra till
framtidens goda livsbetingelser.
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Kommunövergripande strategier
Vision 2030
Trygga kompetensförsörjningen

•

Skolor som höjer utbildningsnivån i kommunen lägger grunden för
framtida kompetensförsörjning.

•

Vuxenutbildning i olika former som möter kommunens och
näringslivets behov.

•

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

Värna miljön i stort och smått

•

I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar
och material.

•

Vi arbetar för en biologisk mångfald i vatten, skog och mark.

•

Maten i kommunens verksamheter ska i hög grad vara ekologisk och
närproducerad.

•

Återbruk och källsortering ska vara självklarheter liksom att minska
svinn.

Teknik som underlättar

•

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

Utveckla samhället

•

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

•

Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar
samt verkar för goda kommunikationer.

Torgför Ockelbo

•

Ockelbo är bra – en plats att växa på.

•

Gör allt det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen.

Ständiga förbättringar

•

För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det
viktigt att kommunen som organisation arbetar med utveckling, med
bra arbetssätt i god arbetsmiljö.
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Kommunstyrelsen
2019-02-26

MÅL- OCH VERKSAMHETSPLANERING INFÖR
BUDGET 2020 OCH PLAN 2021–2022
Tidplan under 2019
Analys av bokslut 2018
Underlag inför arbetet med års/flerårsbudget 2020–2022


Ekonomiutskott – inledande sammanträde inför 2019

Nämndernas verksamhetsberättelser inlämnas till ekonomi


Ekonomiutskott/Bokslut och ramberedning med en
gemensam bokslutsdag

5 februari
22 februari
7 – 8 med
bokslutsdag den 7 mars

Kommunstyrelsen – förslag årsredovisning 2018

2 april

Kommunfullmäktige – beslut årsredovisning 2018

13 maj

Års- och flerårsbudget 2020 - 2022
Inför fastställande av budgetramar
Budgetinstruktioner till nämnderna
(efter kommunstyrelsen den 2 april 2019)
Respektive styrelse/nämnd ska behandla uppdrag inför
ekonomiutskott i maj


Ekonomiutskott - överläggning med nämndföreträdare - inför
förslag till ramar och mål

april
april/maj
23 – 24 maj

Kommunstyrelsen – förslag till ramar

11 juni

Kommunfullmäktige – beslut om ramar

17 juni

Information om kommunfullmäktiges beslut till nämnderna

30 juni

Inför fastställande av års- och flerårsbudget
Nämndernas budgetförslag inlämnas till ekonomi


Ekonomiutskott - överläggning med nämndföreträdare
– inför förslag till års- och flerårsbudget, inkl mål för
kommande period

Kommunstyrelsen - förslag till beslut till års- och flerårsbudget
Kommunfullmäktige – beslut till års- och flerårsbudget

23 september
10 - 11oktober

29 oktober
25 november

Delårsbokslut per 31 augusti 2019 prel
Nämndernas delårsbokslut med mål- och
verksamhetsuppföljning
Månadsuppföljning per april 2019 (prel)
Kommunstyrelsen – delårsbokslut
Kommunfullmäktige – delårsbokslut

15 oktober
11 juni
29 oktober
25 november

Förvaltningsbudget 2020
Respektive nämnds förvaltningsbudget fastställs

November/december
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Referens
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Inför bokslut och ramberedning
Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Presentation av kommunen styrmodell presenteras vid kommunstyrelsen
den 26 februari 2019.
2. Ekonomiutskottet den 16 – 17 maj 2019 flyttas till den 23 – 24 maj 2019.
3. Uppdrag till styrelse och nämnder inför ekonomiutskottets sammanträde
i maj ska behandlas av respektive styrelse/nämnd diskuteras vidare vid
ekonomiutskottet i mars 2019. Uppdraget kommer att innehålla
presentation av nämndernas arbete med digitalisering samt utveckling av
nyckeltal.
4. Förutsättningarna för boksluts- och ramberedning i mars 2019 godkänns
i övrigt.
Sammanfattning av ärendet
Bokslutsdag 7 mars 2019
En gemensam bokslutsdag kommer att genomföras den 7 mars 2019 där
analys och redogörelse för varje nämnds bokslut 2018 ska presenteras.
Ordförande, vice ordförande och förvaltningschefer kallas till att närvara
hela dagen. Enhetschefer kallas till respektive nämnds presentation. Om
enhetscheferna har möjlighet kan de närvara vid nämndernas samtliga
presentationer.
Kommunstyrelsens ledamöter kommer att kallas till bokslutsdagen.
Fullmäktiges presidium och revisionens ledamöter kommer att bjudas in.
Representanter från Ockelbogårdar AB, Ockelbo Vatten AB och Bionär
Närvärme AB kommer att kallas. Till bokslutsdagen kommer även
representanter från de kommunala förbunden att kallas, Inköp Gävleborg,
Gästrike Räddningstjänst och Gästrike återvinnare.
Företrädare för varje parti inbjuds att delta vid bokslutsdagen och inbjuds
även att delta vid ekonomiutskottets sammanträde den 8 mars 2018 utan
beslutanderätt. Fackliga representanter kommer också att bjudas in

Ockelbo kommun

Datum

2019-02-07

KS 2019/00095

Varje nämnd får 45 minuter till förfogande för sin presentation, inkl tid för
frågor. Bolagen, förbunden och de gemensamma nämnderna har 30 minuter
till sitt förfogande. Föredragande är respektive förvaltningschef/VD.
Presentationen ska utgå ifrån de rubriker som angivits i
bokslutsinstruktionerna. Presentationen ska vara utifrån ett övergripande
perspektiv. Redovisning av nyckeltal över tid och med jämförelser är av vikt
Kommunstyrelsen behandlar kommunens årsredovisning 2019 den 2 april
2019 med beslut i fullmäktige den 13 maj 2019.
Ramberedning 8 mars 2019
Bokslutsdagen kommer att utgöra en utgångspunkt för kommande
budgetprocess.
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KS 2019/00124

Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
ann-sofie.stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Reviderad budget 2019/tillägg kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Förslag till reviderad budget 2019 godkänns.
2. Resultatbudgeten revideras med ökade intäkter avseende
inkomstutjämning för 2019 med 1 800 000 kronor.
3. Kommunstyrelsen erhåller utökad budgetram för 2019 med 1 800 000
kronor.
Sammanfattning av ärendet
I slutet av januari månad varje år erhåller kommunen en avstämning av de
skatteintäkter och kostnadsutjämning som kommer att betalas ut under 2019.
Uppräkningsfaktorer för beräkningar samt folkmängd per 1 november 2018
och 1 januari 2019 är vid denna tidpunkt kända. Vid sammanställning av
underlaget förbättras kommunens resultat med 2,4 mkr.
I och med att kommunstyrelsens budget för 2019 innehåller ett sparbeting
om 1,8 mkr föreslås att budget 2019 revideras för att möta detta sparbeting.
Resultatbudgeten revideras med ökade intäkter avseende inkomstutjämning
för 2019 och kommunstyrelsen erhåller ett tillskott med motsvarande belopp.
Kommunens resultat blir oförändrad.
Beslutsunderlag
Reviderad drift och resultatbudget 2019–2021

Ekonomiutskott 2019-02-05

OCKELBO KOMMUN

Års- och flerårsbudget 2019 - 2021
Resultatbudget, tkr
Reviderad
budget 2019

Prognos
2019

Diff

Verksamhetens nettokostnader

-360 964

-360 964

0

Avskrivning
Verksamhetens nettokostnader

-12 707
-373 671

-12 707
-373 671

0
0

Skatteintäkter

270 091

271 070

979

Slutavräkning

-2 704

-3 792

-1 088

Kommunalekonomisk utjämning

107 226

107 929

703

Summa skatter och statsbidrag

374 613

375 207

595

1 100

1 100

0

-2 000

-2 000

0

-900

-900

0

42

636

595

Resultat: 2 % av skatter och utjämning

0,0%

0,2%

Befolkningsprognos (per 1 november)

5 917

5 925

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto
Årets resultat

Ekonomiutskott 2019-02-05

OCKELBO KOMMUN

Års- och flerårsbudget 2019 - 2021
Driftsbudget, tkr

KOMMUNSTYRELSEN
Omfördelning lönesatsning
Riktad lönesatsning fr o m 2019
Tillägg
Tillägg 2019
Summa kommunstyrelsen
- varav VGS

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

82 248
-250
250
3 400
1 800
87 448

83 858
-250
250

85 536
-250
250

83 858

85 536

UTBILDNING/KULTURNÄMND
Anslag exkl gymnasieskolan
Tillägg
Summa exkl gymnasieskolan

111 270
3 100
114 370

113 446

115 714

113 446

115 714

Gymnasieskolan
Summa gymnasieskola
Totalt utbildning/kulturnämnd

20 039
20 039
134 409

20 039
20 039
133 484

20 039
20 039
135 753

SOCIALNÄMND
Omfördelning lönesatsning
Tilägg
Summa socialnämnd

144 520
250
1 000
145 770

147 355
250

150 302
250

147 605

150 552

682
682

695
695

709
709

50
50

0
0

0
0

368 358
-17 522
2 118
8 009
360 964

365 643
-18 113
2 571
8 406
358 506

372 550
-18 420
2 724
8 780
365 634

REVISION
Summa revision
VALNÄMND
Summa valnämnd
FÖRSLAG TILL DRIFTSBUDGET
Avgår kapitalkostnader
Pensionsavsättning
Övrig finansiering
TILL RESULTATBUDGET

4 810

4 906

5 004
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Referens

KS 2018/00294
1.1.1.1

Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Arvodesreglemente 2019-2022 – ändring/komplettering
Arvodeskommitténs förslag till fullmäktige
1. Benämningen sammankallande till revisionen ändras till ordförande och
vice ordförande.
2. Arvode till ordförande i revisionen fastställs till ett månadsarvode om 3,5
% av riksdagsmannaarvodet
3. Förslag till ändringar/kompletteringar till Arvodesreglemente 2019–2022
godkänns
Sammanfattning av ärendet
Arvodesreglemente 2019–2022 – kompletteringar
Några ändringar i arvodesreglementet generellt har framkommit i samband
med höstens diskussion om bolagets arvodesreglemente. Ändringar som
gäller för reglementen för både kommunen och bolaget.
Följande stycke stryks:


Intyg om förlorad arbetsinkomst ska inlämnas varje år.

För att erhålla ersättning måste intyg om förlorad arbetsinkomst lämnas in varje
år senast den 31 januari samt vid förändringar under året. Om aktuellt intyg inte
inlämnas utgår inte ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Följande stycke ändras:


Förlorad arbetsinkomst m m;

Om ersättning vid förlorad arbetsförtjänst överstiger åtta (8) timmar ska intyg
från arbetsgivare lämnas vid varje tillfälle.

o Ändras till följande
Om ersättning vid förlorad arbetsförtjänst överstiger åtta (8)
timmar ska intyg från arbetsgivare lämnas vid varje tillfälle,
ändras till att ska lämnas om behov föreligger och
kommunen/bolaget så begär.
Revisionen


Sammankallande/ordförande till revisionen ändras benämningen
ordförande.



Arvode till ordförande i revisionen fastställs till månadsarvode 3,5 % av
riksdagsmannaarvodet

Datum

Ockelbo kommun

Beslutet ska skickas till
"[Skriv text här]"

2019-02-05

KS 1.1.1.1
2018/00294
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-02-05
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se

1(1)
Referens

KS 2018/00763
1.1.1.1

Kommunfullmäktige

Arvodesreglemente 2019-2022; Ockelbogårdar
Arvodeskommitténs förslag till fullmäktige
1. Arvodesreglemente 2019-2022 Ockelbogårdar AB fastställs med
giltighet fr o m 1 april 2019.
2. Arvode till lekmannarevisorer Ockelbogårdar AB fastställs till 3 000
kr/år och vald revisor.
Sammanfattning av ärendet
Arvodesreglemente 2019–2022; Ockelbogårdar
Förslag till arvodesreglemente 2019–2022 Ockelbogårdar AB ska behandlas
med förslag till kommunstyrelsens sammanträde den 26 februari 2019.
Ärendet har återremitterats på grund av att månadsarvode till
styrelseledamöter ska förtydligas och att även arvode till lekmannarevisor
ska klarläggas.
I och med att reglementet kommer att gälla fr o m 2019-04-01 har ärendet
hänförts för beslutet till fullmäktige i mars 2019.
Arvode ledamöter
Månadsarvode utgår till ledamöterna i styrelsen för Ockelbogårdar AB enligt
förslag. Belopp enligt arvodesbilaga. En arbetsbeskrivning för ledamöterna
kommer att läggas till i reglementet.
Lekmannarevisorer
Arvode till valda lekmannarevisorer fastställs till 3 000 kronor/år.

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Arvodesreglemente
för styrelsen Ockelbogårdar AB
2019 - 2022
Inkl tillämpningsföreskrifter
Gäller från och med 2019-04-01

Förslag till kommunstyrelsen 2019-02-26
Kommunfullmäktige 2019xx

1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Förutsättningar och förtydliganden .................................................................................... 3
Arvodesbestämmelser för styrelseledamöter i Ockelbogårdar AB ..................................... 4
Arvode och ersättningar .................................................................................................... 4
Årsarvoden och begränsade arvoden ................................................................................ 4
Ersättningsberättigade sammanträden mm ....................................................................... 4
Timarvode ......................................................................................................................... 5
Arbetsuppgifter ordförande, vice ordförande och ledamot ................................................. 8
Arvodesbestämmelser i styrelsen Ockelbogårdar AB ........................................................ 9

2

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN
Nytt arvodesreglemente fastställs inför varje mandatperiod.
Bolagets förtroendevalda utövar i första hand sina uppdrag på fritiden. Om uppdraget
leder till förlorad arbetsinkomst, semester- eller pensionsförmån utges ersättning för detta.
Ersättning utges för extra kostnader för barntillsyn eller vård/tillsyn av närstående
handikappad.
Arvodet utgör ersättning för det arbete som är förenat med uppdraget.
Styrelseledamoten är ansvarig att inlämnat underlag är korrekt. Utbetalning sker i regel
månaden efter det att rapport lämnats in.
Verifiering
Styrelseledamöterna ska styrka sina förluster och kostnader på ett för bolaget godtagbart
sätt. I det fall en ledamot inte kan styrka sina förluster och kostnader måste förlusten
istället beräknas efter någon av bolaget accepterad schablonmetod.

Tid som ersätts
Bolaget betalar ersättning för den del av den förlorade arbetsinkomsten som motsvarar
tiden för själva sammanträdet eller motsvarande, tiden för resor till och från sammanträdet
eller motsvarande och eventuell tid som åtgått för praktiska förberedelser, t.ex omklädnad.

Sociala avgifter
Såväl arvoden, ersättningar för förlorad arbetsinkomst och den beskattningsbara delen av
milersättningen är enligt skattelagstiftningen belagda med sociala avgifter för bolaget och
är därmed också pensionsgrundande i styrelseledamotens allmänna pension från
Försäkringskassan.
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ARVODESBESTÄMMELSER FÖR STYRELSELEDAMÖTER I
OCKELBOGÅRDAR AB
Bestämmelserna om arvoden, sammanträdesersättningar m m i detta reglemente baseras
på arvodesreglementet för förtroendevalda 2019 – 2022 i Ockelbo kommun enligt beslut
av Ockelbo kommunfullmäktige 2018-10-01.
Enligt beslut av Ockelbogårdars styrelse ska ambitionen vara att arvodesbestämmelserna
för bolagsstyrelsen ligger nära arvodesbestämmelserna för politiskt förtroendevalda i Ockelbo kommun.
Bestämmelserna i detta reglemente avser även för vid sammanträden närvarande men
icke tjänstgörande ersättare.

ARVODE OCH ERSÄTTNINGAR
1. Årsarvoden och begränsade arvoden
Årsarvode
Arvodet utgör ersättning för allt arbete i den egna nämnden utom för tid som avser ersättningsberättigade sammanträden.
Om förtroendevald med fast arvode på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad skall arvodet minskas i motsvarande mån.
Samtidigt som det finns en strävan att anpassa bolagets arvoden till kommunens, bör viss
hänsyn vid fastställande av arvoden tas till det personliga ansvar som åvilar en ledamot i
en bolagsstyrelse.

2. Ersättningsberättigade sammanträden mm
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt har rätt till ersättning/arvode för styrelsesammanträden samt sammanträden
med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.
Vid sammanträden ansvarar av bolaget utsedd tjänsteman för redovisning av uppgifter till
löneenheten.
I övriga sammanhang svarar respektive ledamot för sin redovisning och lämnar underlag
till av bolaget utsedd tjänsteman som därefter skickar underlagen till löneenheten. Uppgifterna lämnas månadsvis på särskild blankett (bilaga).
Tjänstgöringsrapporterna ska attesteras av ordförande eller vice ordförande med kontra
signering av sekreterare eller VD.
För deltagande i utbildning, konferens eller studiebesök utgår ett grundarvode.
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3. Timarvode
Timarvodet är 0,26% av Riksdagsmannaarvode.
Ett grundarvode om tre (3) timarvoden utges för första timmen.
Halvt arvode utges till icke-tjänstgörande ersättare som deltar i sammanträde.
Ett grundarvode (tre timarvoden) utgår vid varje sammanträde även om det är fler sammanträden per dag (max tre grundarvoden per dag).
Timarvodet vid förrättning utbetalas per timme och är begränsat till max åtta timmar per
dag. Påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.

4.

Justeringsarvode

Vid justering av protokoll betalas ersättning om 0,60 % av riksdagsmannaarvodet. Reseersättning betalas i förekommande fall enligt punkt 12.
5.

Lekmannarevisorer

Som ersättning till lekmannarevisorer utgår ett årsarvode. Belopp angivet i bifogad
arvodesbilaga.

6.

Förlorad arbetsinkomst mm

Om styrelseledamot förlorar arbetsinkomst pga sammanträde eller förrättning, eller om
sammanträde eller förrättning förlagts så i tid, att styrelseledamoten svårligen kunnat
uppta respektive återgå till sitt ordinarie arbete utbetalas ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Styrelseledamot som kan visa att arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har
rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den till försäkringskassan senast
meddelade årsinkomsten eller styrkt intyg på förlorad arbetsinkomst undertecknad av revisor.
Skälig ersättning utges till ledamot för förlorad arbetsinkomst inklusive semesterersättning
på grund av politiskt uppdrag.
Ersättningar utgår endast för verkligt förlorad arbetsinkomst således utgår inte ersättning
under semester, sommaruppehåll för uppehållsanställd, kompensationsledighet och liknande förhållanden.
Förlorad arbetsinkomst om max åtta (8) timmar/dag utbetalas.
Om ersättning vid förlorad arbetsförtjänst överstiger åtta (8) timmar ska intyg från arbetsgivare lämnas vid varje tillfälle ska lämnas om behov föreligger eller om bolaget så begär.
Ersättningen beräknas utifrån styrkt inkomstbortfall.
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Styrelseledamot som kan visa att arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har
rätt till en av bolaget godkänd schablonersättning beräknad på grundval av den till Försäkringskassan senast meddelade årsinkomsten.
Beräkningsgrund
Timersättning:
1. Till försäkringskassan meddelad årsinkomst av anställning och/eller rörelse dividerat
med 1 980 arbetstimmar.
2. Styrkt intyg på förlorad arbetsinkomst undertecknad av revisor.
7.

Hur ersättning begärs

Ersättning utbetalas efter yrkande av styrelseledamot. Blankett enligt bilaga.
8.

Förlorad pensionsförmån

Styrelseledamöter har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån. Styrkt förlorad
pensionsförmån utbetalas i samband med utbetalning av förlorad arbetsförtjänst.
Styrkt förlorad pensionsförmån anges i samband med intyg om förlorad arbetsförtjänst.
Utbetalningen baseras på det kommunala pensionsavtalet KAP-KL och är 4,5 %
9.

Förtroendevald person med funktionshinder särskilda kostnader

Skälig ersättning betalas till förtroendevald person med funktionshinder för de särskilda
styrkta kostnader som kan ha uppkommit till följd av sammanträde o dyl och som inte ersätts på annat sätt. Här ingår kostnader för exempelvis resor, ledsagare, tolk och motsvarande.
Ersättning betalas med ett timarvode per timme, dock högst 1,70 % av riksdagsmannaarvode per dag.
10. Barntillsynskostnader
Skälig ersättning betalas för styrkta kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget vid
vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldas familj och som under
kalenderåret inte uppnår 10 års ålder. Om särskilda skäl finns kan ersättning även betalas
för äldre barn. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller
sammanboende och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
Ersättning betalas med ett timarvode per timme, dock högst 1,70 % av Riksdagsmannaarvode per dag.
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12. Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionshinder eller svårt sjuk
Skälig ersättning betalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträde e dyl för vård och tillsyn av person med funktionshinder eller svårt sjuk person, som vistas i den förtroendevaldas bostad.
Ersättning betalas med ett timarvode per timme, dock högst 1,70 % av riksdagsmannaarvode per dag. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av
annan närstående.
13. Reseersättning m m
Vid sammanträden och förrättningar utbetalas resekostnader enligt för kommunens arbetstagare gällande bestämmelser, om avståndet överstiger tre kilometer enkel resa
Reseersättning utgår från bostaden eller från arbetsplatsen. Kollektiva färdmedel eller
samåkning i bil ska nyttjas i största möjliga utsträckning.
Styrelseledamöter i Ockelbogårdar AB erhåller inte traktamente utan har istället möjlighet
att få ersättning för redovisade kostnader eller utgifter för den del som överstiger
timarvode för tre timmar.

14. Preskriptionstider
Ersättning ska yrkas för förlorad arbetsinkomst inom ett år från dagen för sammanträdet
eller motsvarande. Övriga ersättningar, dvs. kostnadsersättningar, är tidsfristen ett år från
dagen för sammanträdet eller motsvarande.
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ARBETSUPPGIFTER ORDFÖRANDE, VICE ORDFÖRANDE OCH LEDAMOT
Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för det månadsarvode som utgår.
Ordföranden
•

Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan
anställd med anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt.

•

Rutinmässigt följa bolagets arbete.

•

Besök på förvaltningar för information

•

Påskrift av handlingar och attest av tjänstgöringsrapporter

•

Tillgänglighet för allmänheten, telefonsamtal och dylikt

•

Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat

•

Överlägga med företrädare för andra bostadsbolag, kommuner och andra myndigheter
och i förekommande fall företag, föreningar, intresseorganisationer m.fl.

•

Delta i aktiviteter som normalt åligger ordförande i enlighet med ägardirektiv och
aktiebolagsstiftning.

Vice ordföranden
•

Ersätta ordföranden vid frånvaro

•

Rutinmässigt följa bolagets arbete

•

Tillgänglighet för allmänheten, telefonsamtal och dylikt

•

Påskrift av handlingar och attest av tjänstgöringsrapporter

Ledamot
•

Rutinmässigt följa bolagets arbete

•

Tillgänglighet för allmänheten, telefonsamtal och dylikt
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ARVODESBESTÄMMELSER I STYRELSEN OCKELBOGÅRDAR AB
Riksdagsmannaarvode tillämpas som beräkningsgrund. Arvoden uppräknas den 1 januari
varje år.
Arvoden
Fasta arvoden
Ordförande
Vice ordförande
Ordinarie ledamot
Sammanträdes-, grund- och timarvode
Timarvode

Procentsats (i %)

Per månad

Per år

9,00%
4,50%
1,25%

6 021
3 011
836

72 252
36 126
10 035

0,26%

174

Grundarvode
För första timmen utgår ett grundarvode
Grundarvode - tre (3) gånger timarvodet
JUSTERINGSARVODE

522

0,60%

9

401
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Ersättning till förtroendevalda i styrelsen Ockelbogårdar AB
År:

Månad:

Namn:

Personnummer

Dag Uppdrag

Tim
arvode

Sammanträ
desarvode
Tim

Förl

Resa

Arbför.

i km

Resväg

Tim

_________________________________
Attest ordförande/vice ordförande

_____________________________
Sekreterare/VD

11

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-02-12

1(2)
Referens

KS 2019/00125

Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Personalutskottets roll/uppdrag - delegationsordning i
personalärenden
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Delegation i personalärenden ändras enligt förslag med giltighet fr o m
2019-04-01.
Sammanfattning av ärendet
Personalutskottet initierade ett uppdrag om en översyn av del av kommunens
utskottsorganisation inför mandatperiod 2019-2022. Utifrån detta uppdrag
har kommunstyrelsen beslutat att antal ledamöter i personalutskottet utökas
fr o m 2019-01-01 till fem och fem ersättare. Antal sammanträden planeras
till sex per år.
En del i den fortsatta processen är att se över delegationsordning i
personalärende. Gällande delegationsordning i personalärenden gäller för
kommunstyrelsen och för nämnderna.
De uppgifter som organisatoriskt ligger under personalutskottet diskuteras
vidare och förslag till delegationsordning har tagits fram. De områden som
behöver diskuteras vidare är uppgifter för personalutskottet.
Förslag till delegationsordning finns framtagen.
Beslutsunderlag
Förslag till delegationsordning i personalärenden
Ärendet
Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen är kommunens verkställande politiska organ.
Kommunstyrelsen har under fullmäktige ansvar för hela kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar
planering och uppföljning av kommunens nämnder, verksamhet och
ekonomi.
Kommunstyrelsen bereder eller yttrar sig i de ärenden som beslutas av
fullmäktige. I kommunstyrelsens roll ingår att ha uppsikt över nämndernas
ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen är också nämnd till

Datum

Ockelbo kommun

2019-02-12

KS 2019/00125

verksamheterna under styrelsen och är följaktligen ansvarig för att
verksamheten bedrivs enligt lagar och riktlinjer, mål- och budget och intern
kontroll. Kommunstyrelsens roll gentemot bolagen regleras genom
ägardirektiv.
Kommunstyrelsen är kommunens arbetsgivarpart och pensionsmyndighet.
Kommunstyrelsen inrättar efter behov utskott, styrgrupper eller
beredningsgrupper i olika strategiska frågor.
Bakgrund
Fullmäktige beslutade 2002-06-24, § 30 om nuvarande politiska organisation
med giltighet fr o m 1 januari 2003. Beslutet innebar att under
kommunstyrelsen byggdes en utskottsorganisation upp med följande beslut:
En utskottsorganisation inrättas under kommunstyrelsen (tillväxtutskott,
ekonomiutskott och personalutskott) med (3) 5 ledamöter i varje utskott
Arbetsgruppen för organisationsöversynen fick i uppdrag att precisera
arbetsinnehåll och arbetsformer för de utskott som tillkommer under
kommunstyrelsen. De uppgifter som ligger inom personalutskottet uppdrag
är följande:
Personalutskott - uppgifter
-

Personalförsörjning

-

Kompetensutveckling

-

Ledarskapsutveckling

-

Arbetsmiljö

-

Rehabilitering

-

Jämställdhet

-

Lönefrågor

-

Kollektivavtal

-

Organisation

-

Policyfrågor inom PA

Övriga styrande dokument
-

Reglemente kommunstyrelsen

-

Reglemente arbetsformer

-

Delegeringsordning i personalärenden

Sida
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Delegationsordning
i personalärenden
Gemensam delegationsordning för:
 Kommunstyrelsen
 Utbildnings- och kulturnämnden
 Socialnämnden

Antagen av kommunfullmäktige 2019-03-xx

1 (4)

Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-06, 1 59/14

Delegeringar i personalärenden/alla förvaltningar
Ärendetyp

Delegat

Villkor/anmärkning

1

Anställning av kommunchef

Kommunstyrelsen

Samverkan med
fackliga parter

2

Anställning av vikarie för kommunchef

KS ordförande

Samverkan med
fackliga parter

3

Anställning av förvaltningschef inom
kommunledningsgruppen (KLG)

Kommunchef

Samverkan med
fackliga parter

4

Tillsvidareanställning av chef

Förvaltningschef

Samverkan med
fackliga parter

5

Tillsvidareanställningar/tidsbegränsade
anställningar

Chef

Samverkan med
fackliga parter

6

Mer än 6 månaders ledighet
– inte lagstad ledighet

Kommunchef/
förvaltningschef

7

Kollektivavtal

KS ordförande
Personalutskottets
ordförande

8

MBL §§ 11,19 och 38

Chef

9

MBL § 14

Personalchef

10

Lön nyanställning

Chef

Samverkan med
fackliga parter

Samråd med
kommunchef och
personalchef

2 (4)

Ärendetyp

Delegat

Villkor/anmärkning
Samråd med
personalchef.

11

Disciplinärenden, uppsägningar och
avsked

Kommunchef/förvaltningschef

Förhandlingsskyldighet
föreligger
Information till
personalutskottet

12

Bisyssla

Chef

Nedanstående punkter är att anse som verkställighet
Deltagande i kurser

Chef

Förtroendevalda i kurser

Ordförande i respektive
nämnd

Rekrytering

Chef

Ledighet

Avslut av anställning

Utfärda intyg/betyg

Ordförande även för egen del
Samråd med personalchef,
samverkan

Chef

Chef

Chef

Godkännande tillpensionsmyndighet
om utfärdande av
pensionsbrev/besked

Löneassistent

Arbetstidsförläggning i enskilda fall

Chef

Vid betydande förändring
krävs samverkan med facklig
part

3 (4)

Attest av
tjänstgöringsrapport/reseräkning

Chef

Övertid

Chef

Lön vid fackligt arbete inom nämndens
verksamhetsområde

Chef

Lön vid kommunövergripande fackligt
arbete samt lön vid facklig utbildning

Personalchef

Arbetshjälpmedel t ex
terminalglasögon

Chef

Omdisponering av personal

Ska beordras

Chef

Utse beslutsattestanter och ersättare
på verksamhetsnivå. (Ockelbo
kommuns reglemente för kontroll av
ekonomiska transaktioner § 5).

Förvaltningschef

Avser kommunstyrelsens
delegationsordning

I övrigt besluta i ärenden inom
respektive förvaltningsområde som
berör kommunstyrelsen/nämnd enligt
personalstadgan eller arbetsgivare
enligt övriga bestämmelser för
kommunens arbetstagare.

Kommunstyrelse/
respektive nämnd.

Punkt att klarlägga

4 (4)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-02-09

1(2)
Referens

KS 2018/00729

Sjödin, Lars 0297-55505
lars.sjodin@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring om samverkan i inköps/upphandlingsfrågor
Förslag till beslut
Kommunkontoret ges i uppdrag att i samverkan med övriga intresserade
kommuner/Region Gävleborg utarbeta ett beslutsunderlag som beskriver hur
Ockelbo Kommun kan samverka med andra kommuner i upphandlings- och
inköpsfrågor. Underlaget ska innehålla en projektplan samt ett avtalsförslag
för samverkan.
Anledningen är Ockelbo kommun svårligen kan ha en egen
upphandlingsenhet utan att kostnaderna blir betydligt högre än idag och att
erforderlig kompetens inom alla olika områden inte erhålls.
Sammanfattning av ärendet
Gävle kommuns begäran om utträde ur Inköp Gävleborg förändrar
förutsättningarna för de återstående ägarkommunerna. Av den anledningen
har ett utredningsarbete bedrivits för att se vilka konsekvenser det skulle få
för de återstående ägarkommunerna och också hur ett fortsatt samarbete
skulle kunna utformas.
Tre utredningar har genomförts genom: Inköp Gävleborg, konsultföretaget
Public Partner och genom tjänstemän från Ljusdal och Hudiksvalls
kommuner.
Två alternativ har tagits fram:
1. Förbundet läggs ned och kommunerna samarbetar genom
nätverkssamverkan.
2. Förbundet finns kvar i nedbantad form. Se bilaga Public Partner och Inköp
Gävleborg.
De olika utredningarna har visat på olika kostnadsnivåer men situationen är
bekymmersam för Ockelbo Kommun då kommunen saknar en egen
inköp/upphandlingsenhet. Om inköpsförbundet läggs ner måste Ockelbo
Kommun söka samarbete med någon/några av de större kommunerna.

Datum

Ockelbo kommun

2019-02-09

KS 2.6.1.1
2018/00729

Det föreslås därför att denna form av samverkan utreds under perioden marsmaj för att se vilka alternativ som finns för kommunen om inköpsförbundet
läggs ned.

Beslutsunderlag
Projektdirektiv planering och genomförande av nätverksmodellen
Public Partners utredning: Upphandling 2.0
Public Partners utredning: Nätverkssamarbete i Södra Norrland
Inköp Gävleborgs utredning: Gemensam upphandling 2.0
Underlag för kostnadsjämförelse av alternativ 1 och 2.
Tjänsteutlåtande avsiktsförklaring upphandlingssamverkan
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Budget 2018
Intäkter
Verksamhetsstöd från ägarna
Extra ägartillskott
IT-utveckling (Vidarefakturering)
Avtal bolagen
Summa intäkter ordinarie verksamhet

Tkr
15 961
2 005
270
3 146
21 382

Rörlig avg ägare, bolag och andra enheter (ex. uppdrag utanför förb ordn.)
Direktupphandling ägare
Vidarefakturering (Edionet, Proceedo och Qlick View inkl. konsultkostnad)
Eladministration
Summa intäkter utanför uppdrag

800
592
736
500
2 628

Hyror Samordningsförbundet
Summa övriga intäkter
Summa Intäkter
Kostnader
Löner inkl. arbetsgivaravgifter och avsättning till pensioner
Personalvård ( Ftgshälsa, frukt, friskvårdsbidr, uppvaktning )
Kurser och hotellkostnader
Resor (Billeasing, tågkort mm)
Medlemsavg /( ex SOI, Effso, Rotary, SKL Kommentus, LEI, PACTA )
Summa personalkostnader
Lokalhyror inkl. elförbrukning/städ, larm, försäkring och porto mm
IT-system och telefoni, drift och övriga kostnader
Förbrukningsmaterial och inventarier, tidningar och böcker
Reklam och annonsering
Summa driftskostnader
Konsulttjänster (Advokathjälp, revision)
Köp av stödverksamhet (HR/Personal Söderhamns kommun, SKL)
Summa köpta tjänster
Bankkostnader
Summa finansiella kostnader
Representation (intern och extern)
Summa övriga kostnader
Summa kostnader
Förväntat resultat

60
60
24 070
Tkr
17 222
180
360
382
71
18 215
1 122
2 596
141
31
3 890
210
64
274
25
25
70
70
22 474
1 596

Upphandlare

Kostnad

E-handels admin

Inköpssamordnare

Idag

Kostnad

Andel
Hudiksvall
Bollnäs
Söderhamn
Ljusdal
Ovanåker
Hofors
Nordanstig
Älvkarleby
Ockelbo

24,5%
17,4%
17,1%
10,5%
7,6%
6,6%
6,2%
6,2%
3,9%
100,0%

Upphandlingar
Upphandlingar/upphandlare
Upphandlare

4,0
2,9
2,8
1,7
1,3
1,1
1,0
1,0
0,6
16,5

2 380 122
1 690 372
1 661 228
1 020 052
738 323
641 176
602 317
602 317
378 877
9 714 783

0,50
0,50
1,00
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,15
3,4

1,00
1,00
1,00
1,00
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
5,3

-1,00
-0,50
-2,00
-1,00
-0,25
-0,10
-0,10
-0,25
-0,10
-5,3

294 000
588 000
0
147 000
147 000
235 200
235 200
147 000
176 400
1 969 800

Antal tjänster
per kommun
IT-system
Resor, hotell,
för
och telefoni medlemsavgifter
upphandling,
5,5
161 700
78 400
4,4
114 840
55 680
4,8
112 860
54 720
3,0
69 300
33 600
1,8
50 160
24 320
1,6
43 560
21 120
1,5
40 920
19 840
1,5
40 920
19 840
1,0
25 740
12 480
25,2
660 000
320 000

380
23
17

660 000

Specialistfunktioner
Juridik

Total kostnad Betalar idag

320 000

Överväg finansiering via kickback

Lönerna ligger för upphandlare på mellan 30 och 43 vilket bedöms inte vara

2 914 222
2 448 892
1 828 808
1 269 952
959 803
941 056
898 277
810 077
593 497
12 664 583

2 793 000
2 028 000
1 951 000
1 416 000
880 000
727 000
708 000
708 000
440 000
11 651 000

Diff
-121 222
-420 892
122 192
146 048
-79 803
-214 056
-190 277
-102 077
-153 497
-1 013 583

Ny totalavgift
4 687 000
3 329 000
3 271 000
2 009 000
1 454 000
1 263 000
1 186 000
1 186 000
746 000
19 131 000

Diff
1 772 778
880 108
1 442 192
739 048
494 197
321 944
287 723
375 923
152 503
6 466 417

Tom Westerberg
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Ljusdals kommun - Analys av rapport Inköp Gävleborg - Gemensam upphandling 2.0
Bilaga 4.
Kolumn

B

C

Behov av
avtal

Antal upphandlingar/
år via
nätverk

Kommun

Bollnäs
Hofors
Hudiksvall
Ljusdal
Nordanstig
Ockelbo
Ovanåker
Söderhamn
Älvkarleby
Totalt
Genomsnitt
4
2

742
650
813
739
511
620
702
807
757
6 341
705
1 585
793

D

31
31
31
31
31
31
31
31
31
279
31

E

F

Nätverksmodell
Antal uppBehov av
handlingar/ upphandlare
år utförda i
D/
kommun
18

62
50
70
61
32
46
57
70
63
511
57

3
3
4
3
2
3
3
4
4
28
3

G

Egen regi
Antal uppBehov av
handlingar upphandlare
F/
C+D
18

93
81
101
92
63
77
88
101
94
790
88

5
5
6
5
4
4
5
6
5
44
5

30

Utgångspunkter/antaganden:
- Ramavtal upphandlas var 4:e år
- För varje upphandling tecknas 2 avtal
- 1/3 utgör gemensamma upphandlingar, 2/3 utgör lokala upphandlingar
- Kapacitet i genomsnitt 18 upphandlingar per upphandlare utgör en erfarenhetsmässigt hållbar arbetsmängd per person
- År 2016 var arbetsmängden i genomsnitt 23 upphandlingar per upphandlare, en ohållbar nivå som gav hög personalomsättning
Jämförelse med andra kommuner:
- Falkenberg, 50 000 innevånare, 11 anställda
- Sandviken, 35 000 innevånare, 6 anställda (hinner inte med utan köper kapacitet av t.ex. IG)
Notera: Utgångspunkter/antaganden, beräkningar och jämförelser enligt Lina Haglund, Inköp Gävleborg 2018-10-25

Tom Westerberg
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Ljusdals kommun - Gemensam upphandling 2.0 - Jämförelse utredningar
PP

Not

IG

Behov av avtal

Not

6 341

Antal upphandlingar per år
Antal upphandlingar per upphandlare och år
Antal upphandlare
E-handelsadministration (lokal)
Inköpssamordnare
Totalt antal tjänster inkl. befintlig personal

380
23
16,5
3,4
5,3
25,2

Kostnad enligt förslag
Ekonom för löpande bokföring och bokslut (35 tkr + PO)
Subtotal
Avtal bolagen
Totalt

1)

793
18
17
0
0
26

12 165

11 651
588
12 239
0
12 239

12 165
-3 146
9 019

Tjänster som ingår respektive bortfaller
Upphandling över direktupphandlingsgränsen
Annonseringar
Organisation för gemensam upphandlingsplanering, uppföljning
och ledning i sakfrågor
Avtalsuppföljning
Gemensam digital plattform, systemunderhåll och uppdatering
av mallar med koppling till e-handelssystem
Kundtjänstsupport via e-post och telefon
Kommunicera ut nya avtal, göra beställningsmallar och lathundar
Utbildningar beställare och leverantörer
Stöd i uppföljning av avtalstrohet och mål i upphandlingspolicyn
Systemunderhåll och uppföljning av avtalstrohet
Informationsmaterial till alla avtal i Kommers, beställningsmallar månadsbrev, tidning
Direktupphandling
Förnyade konkurrensutsättningar
Tillhandahålla ekonom för löpande bokföring och bokslut
E-handelsadministration, anslutning och uppsättning,
implementering och underhåll

Ja
Nej

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
Ja

Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Nej
Nej
Nej

Nej

Nej

Bortfaller

Grundfinansiering + extra tillsk
Ingår
Ingår ej
Totalt
66
66
10
10
2
2
180
180
105
105
2
2
15
15
3
3
50
30
80
245
218
463

Upphandlingsvolymer enligt uppgift från Lina Haglund 2018-10-29
Direktupphandling från kommuner
Direktupphandling från kommunala bolag
Direktupphandling från övriga intressenter
Upphandling över gränsvärdet för direktupphandling för kommuner
Upphandling över gränsvärdet för direktupphandling för kommunala bolag
Upphandling över gränsvärdet för direktupphandling för övriga intressenter
Förnyade konkurrensutsättningar för kommuner (på SKL och Kammarkolegieavtal)
Förnyade konkurrensutsättningar för kommunala bolag (på SKL och Kammarkolegieavtal)
Annonseringar åt kommuner och kommunala bolag inklusive anbudsöppning och administration
Totalt
Antal upphandlare vid 18 upphandlingar per år och upphandlare

Borfaller

18

14

12

26

285

98
383
21

1)

Tom Westerberg
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Inköp Gävleborg - Justering mht borfallande funktioner vid avveckling
Budget 2018

Dagsläge IG
Intäkter
Verksamhetsstöd från ägarna
Extra ägartillskott
IT-utveckling (Vidarefakturering)
Avtal bolagen
Summa intäkter ordinarie verksamhet

Diff

PP

Tkr
15 961
2 005
270
3 146
21 382

-270
-3 146
-9 731

9 646
2 005
0
0
11 651

800
592
736
500
2 628

-800
-592
-736
-500
-2 628

0
0
0
0
0

60
60
24 070

-60
-60
-12 419

0
0
11 651

17 222
180
360
382
71
18 215

-5 210

12 012
180
0
142
71
12 405

-6 315

-4 538
Rörlig avg ägare, bolag och andra enheter (ex. uppdrag utanför förb ordn.)
Direktupphandling ägare
Vidarefakturering (Edionet, Proceedo och Qlick View inkl. konsultkostnad)
Eladministration
Summa intäkter utanför uppdrag
Hyror Samordningsförbundet
Summa övriga intäkter
Summa Intäkter
Kostnader
Löner inkl. arbetsgivaravgifter och avsättning till pensioner
Personalvård ( Ftgshälsa, frukt, friskvårdsbidr, uppvaktning )
Kurser och hotellkostnader
Resor (Billeasing, tågkort mm)
Medlemsavg /( ex SOI, Effso, Rotary, SKL Kommentus, LEI, PACTA )
Summa personalkostnader
Lokalhyror inkl. elförbrukning/städ, larm, försäkring och porto mm
IT-system och telefoni, drift och övriga kostnader
Förbrukningsmaterial och inventarier, tidningar och böcker
Reklam och annonsering
Summa driftskostnader
Konsulttjänster (Advokathjälp, revision)
Köp av stödverksamhet (HR/Personal Söderhamns kommun, SKL)
Summa köpta tjänster
Bankkostnader
Summa finansiella kostnader
Representation (intern och extern)
Summa övriga kostnader
Summa kostnader
Förväntat resultat

Tkr

1 122
2 596
141
31
3 890

-360
-240
-5 810
-790
-660

-1 450

332
1 936
141
31
2 440

210
64
274

0

210
64
274

25
25

0

25
25

70
70
22 474

0
-7 260

70
70
15 214

1 596

-5 159

-3 563

Förbundsspecifika kostnader som bortfaller om förbundet avvecklas (enlig PP)
Direktion
Förbundschef
Upphandlingschef
Produktionsplaneringsstöd
Ekonom och ekonomisystem
Kommunikation/utbildning
Telefoni
IT
Controller
E-handel
Lokaler

200
1 100
900
170
640
600
110
550
900
1 300
790
7 260

Tjänsteutlåtande

1 (6)

2018-12-03

Avsiktsförklaring om samverkan i inköps/upphandlingsfrågor
Förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att inriktningen för ett samarbete inom upphandlings-/inköpsområdet i södra
Norrland ska ske i form av ett välstrukturerat nätverkssamarbete.
att ge kommuncheferna i uppdrag att i samarbete med förbundsdirektören förbereda
för en avveckling av kommunalförbundet Inköp Gävleborg.
att ge kommuncheferna i uppdrag att i samverkan med övriga intresserade
kommuner/region Gävleborg utarbeta ett beslutsunderlag som närmare beskriver
hur samarbetet ska bedrivas, en projektplan för genomförande samt ett förslag till
övergripande samverkansavtal för samarbete i inköps-/upphandlingsfrågor.
Sammanfattning
Genom Gävle kommuns begäran om utträde ur Inköp Gävleborg förändras
förutsättningarna negativt för de återstående ägarkommunerna. Av den anledningen
har ett utredningsarbete bedrivits för att dels utröna vilka konsekvenser det skulle få
för återstående ägarkommuner och dels hur ett fortsatt samarbete inom
upphandlings-/inköpsområdet skulle kunna se ut. Den sammanvägda bedömningen
är att det ur ekonomisk, innehållsmässig och organisatorisk synvinkel vore bättre att
avveckla kommunalförbundet Inköp Gävleborg och ersätta det med ett
välstrukturerat nätverkssamarbete reglerat i ett övergripande samverkansavtal. I
nätverket samverkar man kring större upphandlingar där uppenbara skalfördelar
finns samt kring vissa specialistfunktioner. Mindre upphandlingar hanterar
kommunerna själva eller genom tjänsteköp av varandra. Avtal som tecknas av
nationella upphandlingsorganisationer, ex Kommentus (SKL) och Kammarkollegiet
är tänkta att kunna nyttjas i större utsträckning än som hittills varit fallet.
Bakgrund
Med anledning av att Gävle kommun begärde utträde ur kommunalförbundet Inköp
Gävleborg i september 2017 gav övriga ägarkommuner en extern utredare, Public
Partner, i uppdrag att utreda vilka konsekvenser det skulle få för det fortsatta
samarbetet. I uppdraget låg också att ge förslag till förbättringsområden för Inköp
Gävleborg. Ägarkommunerna exklusive Gävle bildade i samband med det en
projektägargrupp bestående av kommunstyrelseordförandena och en styrgrupp
bestående av kommuncheferna i respektive kommun.
Bengt Friberg
Kommunledningsförvaltningen, Stabsenheten
Hudiksvalls kommun
• Tfn: 0650-191 20
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Utredningen, Upphandling 2.0, (bilaga 1.) visade att intäktsbortfallet genom Gävles
utträde skulle bli cirka 7,5 miljoner kronor (mkr). Möjligheten att i motsvarande grad
sänka kostnaderna och samtidigt behålla dagens servicenivå sågs starkt begränsade.
De återstående ägarkommunernas årliga avgifter skulle därför sammantaget behöva
ökas med cirka 6-7 mkr. Utredningen pekade också på ett antal förslag till
förbättringar. Som ett alternativ till att ha kvar Inköp Gävleborg lyfte man fram
möjligheten att istället bygga upp ett välstrukturerat nätverkssamarbete.
Ägarkommunerna bedömde den idén så pass intressant att Public Partner gavs i
uppdrag att ta fram ett underlag även kring ett sådant alternativ (Nätverkssamarbete
kring upphandling i Södra Norrland, bilaga 2.). I samband med det skulle man också
vidtala Gävle kommun, Sandviken, Region Gävleborg och Sundsvalls kommun om
deras intresse att samverka i upphandlingsfrågor.
Den utredningen visade att ett välstrukturerat nätverkssamarbete, där kommunerna
bygger upp sina egna inköps/upphandlingsorganisationer, vore fullt möjligt utan att
det skulle behöva bli dyrare för de enskilda kommunerna.
Vid projektägargruppens möte 2018-08-15 tydliggjorde ägarkommunerna att man
inte var beredd att skjuta till mer pengar till Inköp Gävleborg. Förbundsdirektören
för Inköp Gävleborg gavs dock en möjlighet att närmare beskriva vad man skulle
klara av att leverera för de pengar som de återstående ägarkommunerna tillsammans
idag betalar. Vid ett projektägarmöte 2018-10-17 presenterades nätverksalternativet
samt ett förslag från Inköp Gävleborg (Gemensam upphandling 2.0, bilaga 3) om en
delvis bantad organisation. Då dessa alternativ är beräknade på delvis olika sätt visade
det sig svårt att direkt kunna jämföra dem. Därför har det varit nödvändigt att göra
en del justeringar i förslagens kalkyler för att få dem mer jämförbara (bilaga 4).
Ärendebeskrivning
Utifrån de utredningar som genomförts har projektägargruppen valt att presentera
två alternativa förslag för fortsatt samverkan i inköps-/upphandlingsfrågor för
ägarkommunerna. Tanken är att varje kommun ska ta ställning till vilken av dessa
man vill förorda och uttala en inriktning för hur man vill gå vidare.
Alternativ 1: Nätverkssamarbete kring upphandling i södra Norrland

Utgångspunkten för detta alternativ är att medverkande kommuner ingår ett
övergripande samverkansavtal med varandra om att samverka kring upphandlingar
där volymfördelarna är stora samt kring vissa specialistkompetenser. Någon
gemensam organisation med anställd personal är i det fallet inte aktuellt. Däremot är
det viktigt att ha en tydlig struktur för hur samarbetet ska bedrivas. Lämpligen skulle
samordningen av dessa större upphandlingar kunna fördelas mellan dem som deltar i
samarbetet. Det naturliga är att de större kommunerna tar ett lite större ansvar. När
det gäller vissa specialistfunktioner som exempelvis juridisk kompetens och e-

Bengt Friberg
Kommunledningsförvaltningen, Stabsenheten
Hudiksvalls kommun
• Tfn: 0650-191 20
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handelsstöd så kan det mycket väl vara så att någon/några i nätverket säljer dessa
tjänster till övriga. Såväl Region Gävleborg som Gävle och Sandvikens kommuner
och eventuellt också Sundsvalls kommun har visat ett intresse att delta i en sådan
samverkan. Det skulle i så fall innebära betydligt större underlag än idag.
Antalet stora gemensamma upphandlingar skulle bli färre. Kommunerna bygger
istället upp egna inköps-/upphandlingsorganisationer som hanterar merparten av de
inköp som görs. Det kommer att förenkla upphandlingsförfarandet genom att man i
större utsträckning kan tillämpa direktupphandling. Därutöver kan givetvis varje
enskild samverkanspart också delta i andra upphandlande organisationers samarbeten
exempelvis Kommentus (SKL) och kammarkollegiet.
De minsta kommunerna kan med fördel ha en fördjupad samverkan med någon
angränsande lite större kommun från vilken man köper vissa tjänster. I utredningarna
har det dock framkommit att det är ett stort behov även i de minsta kommunerna att
ha någon med lokalkännedom som samordnar dessa frågor.
Genom att ha egen personal i kommunerna som integrerat kan arbeta med både
inköps- och upphandlingsfrågor blir förutsättningarna för ett samlat grepp om hela
inköpsprocessen större. Stödet till verksamheterna borde därigenom också kunna bli
bättre.
Public Partners utredning av nätverkssamarbete, ger flera exempel från andra håll i
landet där kommuner samverkar i nätverksform kring dessa frågor (bilaga 5).
Nämnas kan Inköpssamverkan i Kronobergslän, Nätverket Uppsam, Länssamverkan
i Örebroregionen samt regionsamverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Vägen vidare vid val av alternativ 1
Skulle ägarkommunerna välja att gå vidare med att utveckla ett nätverkssamarbete
bör nästa steg bli att göra en projektplan. Inledningsvis bör den ta fram ett detaljerat
förslag till struktur för hur samverkan ska bedrivas och ett utkast till övergripande
samverkansavtal. Det bör sedan ställas till de kommuner som uttalat intresse för att
medverka i nätverket samt till region Gävleborg för ett slutgiltigt ställningstagande.
Personalen vid Inköp Gävleborg bör så långt som möjligt erbjudas
verksamhetsövergång till de organisationer som deltar i nätverkssamarbetet. För att
slippa tidsödande och kostnadsdrivande omförhandlingar av avtal som ligger i Inköp
Gävleborg, skulle man kunna låta kommunalförbundet vara kvar så länge som det
behövs, men utan vare sig personal och lokaler. Det förutsätter dock att Gävle
kommun och övriga ägarkommuner är överens om att det är så man ska göra.

Bengt Friberg
Kommunledningsförvaltningen, Stabsenheten
Hudiksvalls kommun
• Tfn: 0650-191 20
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Alternativ 2: Gemensam upphandling 2.0 – (Inköp Gävleborgs egen utredning)

Alternativ 2 bygger på att Inköp Gävleborg finns kvar som organisation men i bantad
version. Genom att minska personalen, färre direktionsmöten och att kommunerna
kostnadsfritt utför en del overheadfunktioner som HR, ekonomi, telefoni, bilpool
och IT-drift räknar man med att kunna minska kostnaderna. I kombination med ett
”Kickback-system” där leverantörerna får betala en viss procent på inköpsvolymen
till Inköp Gävleborg, bedömer man att medlemsinsatsen från kommunerna inte
behöver höjas. Det innebär att Inköp Gävleborg även fortsättningsvis skulle klara att
hantera de större upphandlingar som görs, däremot inte direktupphandlingarna och
förnyade konkurrensutsättningar. Förslaget bygger också på att varje kommun har en
egen inköpssamordnare på heltid något som egentligen bedöms nödvändigt redan
med dagens organisation. Det kan nämnas att några kommuner redan har inrättat
sådana funktioner.
Jämfört med idag är tanken att skapa en mer decentraliserad organisation där man
fysiskt finns på plats åtminstone några dagar i vecka i varje kommun. Därigenom
skulle man bättre kunna agera bollplank till sakkunniga i verksamheterna och till
kommunernas inköpsansvariga. För att förbättra upphandlings/inköpsprocessen bör
en lokal upphandlingsgrupp inrättas i varje kommun. Den är tänkt att bestå av
kommunens inköpssamordnare, Inköp Gävleborgs kommunansvarige samt
ekonomichefen.
För att öka volymerna i upphandlingarna ser man möjligheter att ännu mer än idag
sälja tjänster till externa aktörer som exempelvis Region Gävleborg och kommuner
som inte ingår i Inköp Gävleborg. Man välkomnar också fler aktörer att bli
medlemmar i kommunalförbundet. I det sammanhanget kan påpekas att region
Gävleborg, Gävle, Sandviken och Sundsvalls kommuner tydliggjort att man inte är
beredda att ingå i ett sådant organisatoriskt samarbete men däremot är man öppna
för att samverka kring vissa större upphandlingar.

Vägen vidare vid val av alternativ 2
Skulle ägarkommunerna välja att behålla Inköp Gävleborg i bantad version bör nästa
steg bli att dels utarbeta en projektplan för bantningen av Inköp Gävleborg och dels
återuppta förhandlingarna med Gävle om deras utträde. Dessa måste vara slutförda
senast i september 2020 annars upphör inköp Gävleborg genom likvidation.

Bengt Friberg
Kommunledningsförvaltningen, Stabsenheten
Hudiksvalls kommun
• Tfn: 0650-191 20
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Ekonomisk jämförelse mellan alternativ 1 och 2.
Eftersom kostnads- och intäktsredovisningarna i Public Partners och Inköp
Gävleborgs utredningar beräknats på olika sätt har det blivit nödvändigt att korrigera
deras kalkyler enligt nedan. (bilaga 5: Underlag för kostnadsjämförelse av alternativ 1
och 2)
Korrigeringar av kalkylerna
Beräknad kostnad enligt utredningarna

Alt. 1: Public Partner Alt. 2: Inköp Gävleborg
12 651 000
11 600 000

Direktion
Förbundschef
Upphandlingschef
Produktionsplaneringsstöd
Ekonom och ekonomisystem
Kommunikation/kundtjänst
Telefoni
IT
Controller
E-handel
Lokaler
Resor, hotell
Upphandlare
Utökad kostnad för inköpssamordnare och E-handels admin*
Avtal bolagen 3000000
Försäljning av uppdrag till samarbetspartners 1500000

0
0
0
0
0
0
110 000
550 000
0
0
0
320 000
9 715 000
2 000 000
-3 000 000
0

100 000
1 100 000
900 000
170 000
0
600 000
110 000
550 000
900 000
0
790 000
360 000
9 996 000
2 000 000
-3 000 000
-1 500 000

Korrigerad kostnad för samma tjänster som idag

9 695 000

13 076 000

Det kommunerna behöver göra själva:
Direktupphandling (60 st)
Förnyade konkurrensutsättningar (25 st)
Tillhandahålla ekonom för löpande bokföring och bokslut
All e-handels administration
2 miljoner kr = 3 personer

Det man kan konstatera är att den samlade nettokostnaden efter korrigeringar blir 3
– 4 mkr lägre för alternativ 1 – (nätverkssamarbete) än för alternativ 2 - (Inköp
Gävleborg). Främst beror det på att merparten av overheadkostnader bortfaller om
Inköp Gävleborg läggs ner. Förklaringen till att den korrigerade kostnaden för Inköp
Gävleborg blir högre än vad man angav i sin utredning är att vi lagt på kostnader för
tjänster som bortfaller i ett bantat Inköp Gävleborg men som ingår i
nätverksmodellen. Det bör poängteras att den eventuella ”Kickback” som nämns i
Inköp Gävleborgs utredning inte beaktats eftersom det är ytterst osäkert hur det
skulle påverka priset vid upphandlingarna. Det skulle kunna vara så att leverantörerna
lägger på offererat pris i motsvarande grad.

Bengt Friberg
Kommunledningsförvaltningen, Stabsenheten
Hudiksvalls kommun
• Tfn: 0650-191 20
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Slutsats
Inköp Gävleborg har under många år fyllt en viktig funktion för ägarkommunerna att
i samverkan kunna skapa stora volymer för att minimera kostnaderna. Den
expertkunskap i upphandlingsfrågor som byggts upp har också varit värdefull och
svår för de mindre kommunerna att klara själva. Eftersom minskningen av intäkterna
genom Gävles utträde och då möjligheterna att kompensera för det genom nya
medlemskommuner verkar mycket små, bedöms kostnaderna för de kvarvarande
kommunerna öka totalt med cirka 6-7 mkr. Inköp Gävleborg räknar dock med att
kunna banta sin organisation men bygger det på att begränsa tjänsteutbudet något
samt lägga över merparten av overheadfunktionerna på kommunerna utan
kompensation. För att hamna i samma kostnadsnivå för de enskilda kommunerna
som idag, behöver man också införa ett ”kickback-system” där leverantörerna får
betala en viss procent på inköpsvolymen till Inköp Gävleborg. I viken utsträckning
det påverkar inköpspriserna går inte att bedöma.
Med ett välstrukturerat nätverkssamarbete kan man vinna volymfördelar, till och med
större än idag, genom att flera kommuner/regioner är intresserade av att delta.
Antalet stora upphandlingar blir färre samtidigt som kommunernas egna
upphandlingar blir fler. Möjligen kan det innebära något sämre inköpsvillkor men i
gengäld kan de bättre skräddarsys efter lokala behov och framförallt genomföras på
enklare och snabbare sätt. Det är också en stor fördel att kommunerna får kontroll
över hela inköpsprocessen och därmed kan bygga upp en högre kompetens i den
egna organisationen. Totalt bedöms detta alternativ sänka den totala kostnaden för
ägarkommunerna i Inköp Gävleborg med cirka 2 mkr jämfört med vad man betalar
idag.
Samverkan i upphandlingsfrågor är nödvändigt såväl ur ekonomisk synvinkel som
kompetensmässigt. Den samlade bedömningen är att man under rådande
förutsättningar gör det på ett bättre sätt genom ett välstrukturerat nätverkssamarbete
reglerat i ett samverkansavtal än via ett bantat Inköp Gävleborg.

Sven-Erik Lindestam
Ordförande i projektägargruppen

Bengt Friberg
Samordnare i styrgruppen

Bilagor:
1. Public Partners utredning: ”Upphandling 2.0”
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5. Exempel på samverkansavtal.
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Gemensam upphandling 2.0
1

Bakgrund

Gävle kommun beslöt hösten 2017 att ansöka om utträde ur kommunalförbundet Inköp
Gävleborg. Det finns därför behov av att se över hur samverkan kring upphandlingsfrågor
fortsatt ska ske mellan de återstående nio kommunerna som ingår i förbundet. Utredningen
ska genomföras förutsättningslöst och inte vara bunden av hur och med vad Inköp
Gävleborg arbetar idag och hur man är organiserad. Inköp Gävleborg bör som
organisationsform ge den yttre ramen för samverkan. Ett samlat förslag för fortsatt
mellankommunal samverkan i upphandlingsfrågor ska tas fram.

2

Uppdrag

Uppdraget har varit att utarbeta ett samlat förslag till hur en fortsatt mellankommunal
samverkan i upphandlingsfrågor skulle kunna utformas. Förslaget ska ge kommunerna
möjlighet att avge en avsiktsförklaring för fortsatt samverkan i upphandlingsfrågor.
Uppdraget ska besvara följande frågor:
• En översiktlig beskrivning av kommunernas egen inköpsorganisation samt vilket
stöd kommunerna anser sig behöva i upphandlingsfrågor. Kostnaden totalt och per
kommun för att driva upphandlingsorganisationen ska redovisas liksom
fördelningsprinciper.
• I vilken omfattning kan andra inköps/upphandlingsstödjande organisationer än
Inköp Gävleborg kan nyttjas, samt för och nackdelar med det.
• Tankar om löpande uppföljning av och arbete med effektivisering och ständiga
förbättringar, strategiskt arbete, kompetenta beställare.
• Möjlig tid- och arbetsplan för genomförande av ”Gemensam upphandling 2.0”.
• Uppdraget innefattar att ge goda exempel på samverkan inom området.

3

Genomförande

Uppdraget har genomförts i samarbete med de nio kommunerna i Gästrikland och
Hälsingland som fortsatt avser att ingå i Inköp Gävleborg. Kommunerna representeras av
en arbetsgrupp bestående av kommunchefer i Hudiksvall, Ljusdal och Hofors. I styrgruppen
för uppdraget ingår kommunstyrelsens ordförande i de nio kommunerna.
Vi har tagit del av relevant dokumentation i form av förbundsordning, preliminär
förvaltningsberättelse, inköpsprocessen mm. Under februari månad har vi intervjuat:
• Kommunstyrelseordförande, kommun- och ekonomichefer i de nio kommunerna
• Förbundsdirektör Inköp Gävleborg och inköpssamordnare i Söderhamn
• Företrädare för Telge AB, Kommentus och Inköpssamverkan i Jämtland
•
En avstämning har genomförts den 16 mars med några av de berörda kommuncheferna
och en presentation för uppdragets styrgrupp har skett den 23 mars.
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Inköp Gävleborg

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg bildades 2007 av kommunerna i Gävleborg
undantaget Sandvikens kommun. Ändamålet med förbundet är att vara kommunernas
gemensamma organ för inköpssamverkan.
Förbundet leds av förbundsdirektionen som består av 10 ledamöter och 10 ersättare. Varje
medlemskommun utser en ledamot och en ersättare i direktionen. Inköp Gävleborg
genomför upphandlingar åt kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal,
Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn, Älvkarleby, samt ger stöd och rådgivning åt
kommunernas förvaltningar och bolag.
Finansiering sker huvudsakligen genom ägaravgifter. Under 2017 genomförde man 88
direktupphandlingar och samt 400 upphandlingar över direktupphandlingsvärdet. Antalet
anställda uppgick till 26. Inköpsvolymen uppgår till cirka 4 miljarder kronor.
Intäkterna uppgick till 22,6 mkr och kostnaderna till 21,7 mkr.

5

Kommunernas inköpsorganisation

I samtliga nio kommuner finns någon utsedd med ansvar för samordning av inköp.
Omfattningen av samordningen varierar från 1,0 till 0,1 tjänst. Med inköpssamordning avses
att hålla samman kommunernas upphandlingsbehov och vara kontaktperson gentemot
förbundet. Den kommun som, förutom Gävle, idag har störst resurs för inköp och
upphandling är Söderhamns kommun. Tidigare har även Ljusdal haft en inköpschef på
heltid. Dessa tre kommuner har tillsammans med förbundet kunnat driva
upphandlingsfrågorna.

6

Upphandlingssamverkan – goda exempel

Det finns flera olika sätt för en upphandlande myndighet att göra upphandling och sköta sin
inköpsverksamhet. På egen hand, genom samverkan i olika former; gemensam nämnd,
kommunalförbund, aktiebolag eller genom att anslutning till någon av statens ramavtal inom
IT och telekommunikation (Statens Inköpscentral).
Enligt LOU 7 kapitlet 10 § får upphandlande myndighet anlita en inköpscentral utan att
upphandla tjänsten. Inköp Gävleborg, Telge Inköp och SKL Kommentus inköpscentral är
exempel på sådana inköpscentraler.
En upphandlande myndighet får anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom
kontrakt som tilldelas av en inköpscentral, dynamiska inköpssystem som drivs av en
inköpscentral, eller ramavtal som ingås av en inköpscentral.
Generellt kan sägas att de nationella upphandlingsorganisationerna Kommentus och
Statens Inköpscentral (inom Kammarkollegiet) upphandlar stora volymer och torde
därigenom kunna få förmånliga avtal både avseende pris och kvalitet. En nackdel är dock
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att man som enskild kommun eller region har litet reellt inflytande på upphandlingarna och
att möjligheterna att i upphandlingarna ta med eventuella lokala krav och förutsättningar är
mindre. När Kommentus och Kammarkollegiet använder förnyad konkurrensutsättning som
grund i ramavtalen, vilket enligt uppgift blir allt vanligare, innebär det också ett stort arbete
för dem som ska köpa in varor. Noteras bör att Statens Inköpscentrals ramavtal kan för
kommuner endast användas avseende IT och Telekom.
Vi menar att en väl fungerande upphandlingsorganisation alltid bör överväga möjligheten att
använda Kommentus och Statens Inköpscentrals avtal innan man inleder en egen
upphandling. Detta bör göras i ett tidigt skede då man kan väga såväl fördelar som
nackdelar mot de ekonomiska kostnaderna för en egen upphandling.
Inom upphandlings/inköpsverksamheter finns det från de goda exempel vi tittat på vissa
generella svårigheter i processen. Det ena är att få tillgång till kunskap och tid från de
verksamheter man upphandlar ifrån, det andra är tid och resurser att göra en tillräckligt bra
uppföljning och med tydligt ansvar inom verksamhetens olika delar. Det är inom dessa
båda steg i inköpsprocessen som det finns mest att vinna på att bli bättre. Inte minst är det
viktigt att följa utvecklingen inom olika branscher. Detta gäller också för Inköp Gävleborg.
Vi har från Telge Inköp och Inköpssamverkan Jämtland fått några goda råd och
framgångsfaktorer för den fortsatta inköpssamverkan i Gävleborg. Vi återger dem nedan:
•

•
•
•
•
•
•

•

Använd så långt som möjligt fasta avgifter, det ger tydliga förutsättningar,
skapar stabilitet och ger möjlighet att fokusera på utveckling. Undvik
betalmodeller som bygger på administrationsavgifter, det är dyrt och svårt att
administrera.
Fastställ en bestämd servicenivå som utgångspunkt för samarbetet genom en
SLA (Service Level Agreement),
Tydliggör roller och vilka resurser med vilken kompetens som ska finnas på
lokal nivå för att matcha en central enhet.
Använd tydlig kategoristyrning med ”öronmärkta” personalgrupper det skapar
kompetens och effektivitet
Kommunen måste ha ett tydligt ansvar för implementering av avtalen.
Se till att skapa och upprätthåll avtalstrohet.
Beakta upphandlingsprocessen i sin helhet och lägg mycket kraft på det
inledande skedet nämligen att i dialog med sakkunniga inom kommunen göra
en kravspecifikation. Kraften läggs på de upphandlingar där en kravspecifikation
verkligen behövs.
Utse sakkunniga i kommunen som förstår vikten av upphandling och som har
avsatt tid för sitt uppdrag.

Sandvikens kommun är till invånarantalet jämförbar med Hudiksvall. Kommunens
inköpskontor består av total 4,5 tjänster, kostnaden för avtalade upphandlingar ligger på c:a
600 mnkr. Sandvikens kommun ingår inte i någon formaliserad inköpssamverkan utan är en
part i ett nätverkssamarbete, ”Uppsam”, där Uppsala är den största kommunen. I nätverket
får medlemmarna erfarenhetsutbyte och man genomför gemensamma upphandlingar.
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Intäkter, kostnader och fördelningsprinciper

Förbundets Intäkter består av ägaravgifter från kommunerna (2017 15,7 mkr) baserat på
antal invånare, intäkter för direktupphandling (836 tkr), intäkter från bolag (3,5 mkr) samt
övriga intäkter (2,5 mkr). Dessutom har beslutats om ett extra medlemstillskott som 2018
uppgår till 3 mkr. Bilden nedan visar hur fördelningen kommer att behöva se ut om de
kvarvarande medlemmarna vill fortsätta att driva verksamheten i förbundet på samma nivå
som tidigare (allt annat oförändrat) och när Gävles avgift och tillskott räknats bort. Siffrorna
baseras på medlemsavgiften för 2018 samt det tillägg som kommuner beslutat om för 2018
och 2019. Utgångspunkten är att kostnaderna fortsatt fördelas proportionellt mellan
kommunerna.

8. Sammanfattande iakttagelser
Vi får en bild av att ägarstyrningen av förbundet har varit svag. En tydlig koppling mellan
kommunernas politiska ledning och förbundets direktion har saknats. Dialog och
kommunikation mellan kommunstyrelserna och direktionsledamöterna har inte varit
tillräckligt aktiv, vilket inneburit att ägarnas styrning av förbundet inte varit tillräckligt tydlig.
Förbundet har i för hög utsträckning saknat den aktiva styrning som erfordras för att
organisationen ska kunna fungera effektivt, anpassat och i samklang med medlemmarnas
behov och förutsättningar.
Förbundet genomför ett stort antal upphandlingar och efterfrågan och komplexiteten ökar
vilket skapar upphandlingsköer. Sammantaget ökar därigenom behovet av resurser såväl
inom inköpssamverkan som i respektive kommun. Hög personalomsättning, hög
arbetsbelastning samt oro för framtiden sänker effektiviteten i förbundets verksamhet.
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Merparten av kommunerna saknar idag tillräckliga resurser internt för en effektiv hantering
av inköpsprocessen.
Det finns genomgående en politisk vilja till fortsatt upphandlingssamverkan. Samtliga
intervjuade vill ha samverkan och någon form av stöd i upphandling. Behov och efterfrågan
av nivån på stödet skiljer sig åt mellan kommunerna. En basnivå som alla uttrycker att de vill
ha hjälp med är:
• juridisk rådgivning, vägledning i tillämpning av befintliga avtal
• samverkan för större volymer
• leverantörsanslutningar in i inköpssystemet Proceedo
Roller och ansvar i inköpsprocessen är utarbetade i samverkan mellan förbund och
kommunernas inköpssamordnare men inte fullt ut kända, tydliggjorda och implementerade i
samverkansarbetet. Det händer att frågor ”faller mellan stolarna”. Särskilt gäller detta
avtalsuppföljningen där det delvis finns otydligt ansvar och otillräcklig specificering hur
respektive avtal ska följas upp och där det brister avseende resurser både i förbundet och i
kommunerna.

9 Två handlingsalternativ
Vi kan konstatera att det stora intäktsbortfall som Gävles utträde innebär inte kan mötas av
motsvarande kostnadsminskningar utan att kommer att innebära stora skillnader jämfört
med dagens servicenivå och uppdragsinnehåll. Antingen måste man alltså betala mer från
varje kommun eller också förändra uppdraget inom ramen för mindre resurser, detta
bedömer vi gäller oavsett vilken organisationsform som väljs för inköpssamverkan.
Det finns som vi ser det två huvudalternativ givet att alla kommuner sagt att de i någon form
vill fortsätta med inköpssamverkan. Det ena är att behålla förbundet, fastställa ekonomisk
ram och ambitionsnivå/servicenivå samt i samråd definiera uppdraget. Det andra
alternativet är att upplösa förbundet och finna andra former för inköpssamverkan. Nedan
belyser vi dessa alternativ.

9.1

Alternativ 1 Behålla förbundet

Alternativet innebär att man behåller förbundet, att kommunerna genomför en översyn där
man fastställer ambitionsnivå, ekonomisk ram etc.
Idag betalar medlemmarna för en verksamhet och en servicenivå som ska vara lika för alla.
Under punkt 9.11 beskriver vi ett alternativ där ett flertal servicenivåer finns och delvis är
valbara för medlemmarna (kostnader och alternativ se bilaga).
Vi ser att det krävs ett antal åtgärder för/inom förbundet oavsett vilken/vilka servicenivåer
som är önskade.
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Dessa berör styrningen av verksamheten, den ekonomiska ramen och anpassning av
kostnaderna till denna, fastställande av servicenivå och upphandlingsområden, tydliga roller
och ansvar samt en till förbundets uppdrag anpassad organisation i respektive kommun.
Följande åtgärder rekommenderas:
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

9.1.1

Fastställ former för ägarstyrningen av förbundet med ägarsamråd och eventuell
revidering av ägardirektiv en eller ett par gånger per år.
Avgränsa förbundets uppdrag i förhållande till kommunernas behov och till de
medel som kommer att kunna ställas till förfogande efter Gävle kommuns utträde.
Utse ledamöter till direktionen ur kommunstyrelsen i respektive kommun.
Tillämpa de rutiner och riktlinjer som finns utarbetade för dialog och kommunikation
i inköpsprocessen.
Utse för inköpsarbete och inköpssamverkan huvudansvarig person i respektive
kommun från tjänstemannaledningen, förslagsvis ekonomichefen. Dessa bör
gemensamt ansvara för ”ägardirektivsberedning” inför ägarsamrådet och årligen i
dialog stämma av och till de politiska ledningarna lämna förslag på eventuella
revideringar.
Genomför planeringsmöten mellan förbundsledning och kommunledning inför
kommande upphandlingar med långt planeringsperspektiv.
Utforma och tydliggör roller, ansvar och gränssnitt i ett gemensamt arbete mellan
kommunerna och förbundet så att kommunerna kan anpassa sin organisation. ”Det
här köper ni och då måste er organisation se ut så här”.
Inför en operativ beredningsgrupp bestående av de inköpsansvariga för samverkan
och som stöd för förbundet i dess löpande verksamhet och för effektivitet och
utvecklingsarbete.
Skapa en organisation i respektive kommun som matchar förbundets verksamhet.
Definiera önskade servicenivåer totalt eller per kommun/kommungrupp och
anpassa förbundets och kommunernas organisation därefter.
Servicenivåer

Förbundet har sedan tidigare skissat på ett alternativ med olika nivåer. (se bilaga 1). Där
servicenivån endera minskar (nivå 1) eller ökar (nivå 2).
Nivå 1
För 14 mnkr får kommunerna stöd i upphandling som kräver specialistkompetens samt stöd
i upphandlingar över 500 tkr (400 upphandlingar/år). Kundtjänst ingår liksom
leverantörsanslutningar i Proceedo samt kostnad för förbundsdirektör.
Konsekvens blir att kommunerna för göra allt det ”gröna” själva. Får ingen utbildning, ingen
utveckling för inköpssystemen Proceedo och Kommers. Ingen HR, ekonomi osv för
förbundet. All IT-hantering, all kommunikation ut med exempelvis månadsbrev. Ingen
controlling för avtalstrohet och ingen arkivhantering.
Kommunerna behöver uppskattningsvis förstärka med totalt 8 egna upphandlare (beräknat
på 17 upphandlingar/upphandlare). Bollnäs och Hudiksvall anställer inköpssamordnare som
kan stödja Ovanåker och Nordanstigs kommuner. Inköp Gävleborg placerar en
inköpssamordnare i Hofors som också stödjer Ockelbo och Älvkarleby.
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Nivå 2
Om de gröna blocken, de tjänster som kommunerna idag köper extra vid behov, skulle ingå
i medlemsavgiften för kommuner som så önskar skulle den ökade kostnaden utifrån 2018
medlemsavgifter bli:
• 4,7 mnkr om 3 - 4 kommuner är intresserade.
• 9 mnkr om alla kommuner är intresserade.

9.2

Alternativ 2 Upplösa Förbundet

Alternativ 2 är att upplösa förbundet och skapa en annan form för samverkan. Dessa kan
exempelvis vara:
•
•
•

9.2.1

En frivillig samverkan mellan kommunerna i nätverksform där resurserna behålls i
kommunerna. Samverkansavtal och/eller ad-hoc samverkan skapas vid behov.
Kommentus och Kammarkollegiets avtal används i ökad omfattning.
Samverkan i bolagsform där kommunerna bildar ett eget upphandlingsbolag eller
går in i samverkan med befintligt bolag.
Bedömning av alternativen

För båda alternativen gäller att kommunernas kostnader för upphandling kommer att bli
högre än idag. Förändringar i uppdraget, upphandlingsområden etc kan till viss del
kompensera bortfallet men man kan inte få samma servicenivå som idag utan att kostnaden
ökar. Det gäller även om verksamheten kan effektiviseras. Vid en jämförelse med
Sandvikens kommun kan noteras att deras kostnader för att genomföra upphandlingar är i
paritet med den kostnad Hudiksvalls kommun skulle få om Gävle bortfall skulle
kompenseras fullt ut.
Den inköpsvolym som bortfaller innebär en nackdel i kommande förhandlingar. Utöver de
alternativ vi redovisat borde det därför vara angeläget att söka ytterligare
samverkanspartners för att öka inköpsvolymerna, öka intäkterna och därmed minska
kostnaderna för respektive kommun. I bedömningen av vilken form för inköpssamverkan
som väljs bör möjligheten att få med andra samverkanspartners vägas in.
Om alternativet 1 väljs, att behålla förbundet borde det enligt vår bedömning vara möjligt att
under året ta beslut och utarbeta en ny organisation och införa en ny anpassad organisation
till 1/1 2019.
Alternativet att finna andra samverkansformer är svårt att bedöma både tidsmässigt,
praktiskt och avseende ekonomiska konsekvenser då det lämnar öppet för ett stort antal
alternativ. Det kräver därmed ett relativt stort utredningsarbete för att ta fram
utgångspunkter, beskriva samverkansformerna, göra ekonomiska beräkningar etc.
Vi vill betona att det är angeläget att så snart möjligt bestämma vilken inriktning och vilket
alternativ för det fortsatta arbetet som ska väljas. Redan idag finns en stor oro bland dem
inom förbundet som arbetar med upphandling och inköp. Risk för ytterligare persontapp är
stort och kommer att vara svår att ersätta innan organisationen är fastställd.
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Tidplan för genomförande av alternativ 1

En grov tidsram kan se ut som nedan:
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Bilaga 1

Förbundets förslag till block
Upphandlingsnivå – 600

Avrop/Förnyad konkurrensutsättning
FNKU/Annonsering

Upphandlingsnivå – 500

Direktupphandlingar upp till 500 tkr.
Annonsering fr 100 tkr – 500 tkr
Upphandling inom LOV och LUK

Tilläggstjänst

BAS – ”2018 – års räkensper”

Upphandlingsnivå – 400

Upphandling som kräver
specialistkompetens, ex. IT, EL och Livsmedel
Upphandling > 500 tkr inkl. HBV, SKL, VÄRMEK,
Kammarkollegiet

Upphandling inom vård och omsorg
Upphandling inom utbildning
Upphandlingar inom entreprenad
Jurist

Extern controlling/Uppföljning/Utveckling IT

Avtalscontroller

Kundtjänst/Utbildning i avrop och upphandling inom kommunen,
samt utbildning för leveran-törer, marknad

Inköpssystem – Leverantörsanslutningar, fakturakontroll

Grund – ekonomi, personal/HR, arkiv och administration,
Kommunikation, System och process, intern controlling

Inköpssamordnare/Key account manager

Kommun
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Koncern
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Stockholm 2018-06-25

Utredning nätverkssamarbete i södra Norrland – en
sammanfattning
Bakgrund
Gävle kommun har beslutat att lämna kommunalförbundet Inköp Gävleborg. Utredningen
”Upphandling 2.0” har visat att merkostnaderna i förbundet blir avsevärda för de
kvarvarande kommunerna. Utredningen har påvisat att en alternativ väg för att nå
volymfördelar och erforderlig kompetens i upphandlingsarbetet skulle kunna vara en form av
nätverkssamarbete.
Vårt uppdrag har varit att utarbeta ett förslag till struktur för nätverkssamarbete kring
upphandlingsfrågor i södra Norrland. Ett tilläggsuppdrag har varit att se om det skulle gå att
ha kvar Inköp Gävleborg genom att sluta samverkansavtal med andra aktörer.

Uppdraget
Uppdraget har genomförts i samarbete med den av uppdragsgivaren utsedda
arbetsgruppen bestående av inköpsansvariga i Hudiksvall, Ljusdal och Söderhamn.
Kommunstyrelseordförandena i de nio kommunerna är projektägare, kommuncheferna samt
regiondirektören i Region Gävleborg utgör styrgrupp för uppdraget.

Genomförande
I syfte att undersöka hur några nätverksorganisationer fungerar har vi varit i kontakt med
fem olika nätverk i landet. Information har inhämtats från förbundsdirektören i Inköp
Gävleborg. Vi har varit i kontakt med Gävle kommun, Region Gävleborg och Sundsvalls
kommun för att undersöka deras intresse för samverkan. Kontakter har tagits för att få en
bild av föregångarna till Inköp Gävleborg, de tidigare kommunalförbunden Inköp Hälsingland
och Inköp Gästrikland.

Olika former av samverkan i nätverk
Den bild vi får av den nätverkssamverkan vi undersökt är att formerna variera från en helt
informell samverkan (Uppsam, Region Gävleborg m.fl) i lösliga former med möten för
kunskaps- och erfarenhetsutbyte och upphandlingssamarbete ”när det behövs” till ett mer
strukturerat arbete där det i grunden finns ett samverkansavtal, strukturerade möten,
styrgrupp och gemensamt fastställda upphandlingsområden (Kronobergs och Örebro län).
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En större kommun tar större ansvar för samverkan och gemensamma upphandlingar. Vi har
också haft kontakt med Täby kommun som samverkar med nio andra kommuner genom
Stockholms Inköpscentral, som är en avdelning inom SKL-ägda Kommentus.
Vid en informell samverkan fördelas eventuella gemensamma upphandlingar mellan
kommunerna eller regionerna beroende på resurser, kompetens och arbetsbelastning. Det
kan också exempelvis vara så att man har ett kategoriansvar så att en kommun med högre
kompetens för ett område i princip alltid hanterar upphandling inom ”sitt” specialområde
exempelvis livsmedel. Detta arbetssätt förutsätter att de ingående parterna är någorlunda
jämstora vilket inte är fallet i södra Norrland.
Vid en formell samverkan via avtal görs en bedömning av vilka upphandlingar som ska
göras gemensamt respektive vilka som helt ligger på kommunerna. Vanligt är att de
gemensamma upphandlingarna avser avtal med större volymer där volymfördelar uppväger
fördelar av mer lokalt specificerade upphandlingar medan mindre upphandlingar görs i
respektive kommun. En möjlighet är också att man tar gemensamt betalningsansvar för
vissa funktioner såsom planering/samordning, juridik, IT/digital plattform. Det finns ett antal
exempel på upphandlingssamarbeten där en större kommun på avtalsbasis sköter vissa av
upphandlingarna åt övriga kommuner inom samarbetet ex i en region. Finansieringen
varierar exempelvis medlemsavgift, skatteväxling, kickback på inköpsvolym. Man handhar
vanligen endast de större upphandlingarna exempelvis livsmedel, kontorsmaterial etc.

Samverkan i nätverk i södra Norrland
Ett nätverksbaserat upphandlingssamarbete i Södra Norrland som alternativ till samverkan i
kommunalförbundet Inköp Gävleborg skulle kunna utgå ifrån de nuvarande
medlemskommunerna och bör som en följd av att formerna blir friare kunna utökas med
ytterligare kommuner. Intresse att på olika sätt delta i gemensamma upphandlingar finns
från Gävle kommun, Region Gävleborg, Sandvikens kommun samt eventuellt Sundsvalls
kommun. Det skulle innebära att för de upphandlingar där volym/kvantitet är viktig för pris
och kvalitet bör större volymer kunna upphandlas än vad som för närvarande sker i Inköp
Gävleborg, rimligen med en positiv konsekvens. Vid ett nätverkssamarbete är
utgångspunkten att huvuddelen av resurserna för inköp inklusive upphandling finns på
kommunerna. Det viktigaste motivet för detta torde vara att den funktionen bör ligga så nära
och under samma styrning som den verksamhet man upphandlar för.
En översiktlig beräkning av ekonomiska konsekvenserna av att övergå från
kommunalförbund till nätverkssamverkan visar att kostnaderna skulle uppgå till totalt 12,2
miljoner kronor fördelat på kommunerna. Detta är knappt 1 miljon kronor mer än vad de i
Inköp Gävleborg ingående kommunerna betalar till förbundet idag men c:a 7 mkr mindre än
vad som skulle ha behövts för att kompensera de intäkter som bortfaller från Inköp
Gävleborg vid Gävle kommuns utträde. Beräkningen förutsätter att vissa kostnader inom
Inköp Gävleborg (lokaler, chefstjänster, administrativa stödfunktioner) kan rymmas inom
respektive kommuns ekonomiska ram. Antalet tillkommande tjänster i kommunerna har
beräknats på total 380 upphandlingar per år och 23 upphandlingar per upphandlare.
Personalkostnaderna utgår från en genomsnittlig lön på 35 000 kr i månaden och sociala
avgifter.
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Kostnader för nätverksmodell - sammanfattning
Kommun

Avgift IG
2018

Kostnad för
nätverksmodell exkl
bef personal

Tjänster
Ny totalavgift
Upphandling för IG exkl
/Inköp inkl
Gävle
bef personal

Hudiksvall

2 793 000

2 914 000

5,5

4 687 000

Bollnäs

2 028 000

2 155 000

4,4

3 329 000

Söderhamn

1 951 000

1 829 000

4,8

3 271 000

Ljusdal

1 416 000

1 182 000

3,0

2 009 000

Ovanåker

880 000

960 000

1,8

1 454 000

Hofors

727 000

853 000

1,6

1 263 000

Nordanstig

708 000

869 000

1,5

1 186 000

Älvkarleby

708 000

869 000

1,5

1 186 000

Ockelbo

440 000

593 000

1,0

746 000

11 651 000

12 165 000

25,0

19 131 000

Totalt

Ett nätverkssamarbete kan bedrivas på vad som vi vill beskriva på tre olika nivåer:
Nivå 1
Nivå ett är ett helt informellt samarbete där kommunernas inköpsansvariga träffas
regelbundet och byter erfarenheter. Varje kommun svarar för sina kostnader, man
upphandlar mera sällan gemensamt och när man gör det bygger det på utbyte av tjänster.
Fördelarna med den typen av samverkan är att respektive kommun har full kontroll över
sina upphandlingar. Upphandlingarna kan baseras fullt ut på lokala förutsättningar. Det finns
en närhet till den egna verksamheten. Nackdelen är att man går miste om de volymfördelar
som en gemensam upphandling ger och den specifika kategori/branschkunskap som
erfordras för en framgångsrik upphandling. Organisationen blir sårbar, resurserna räcker
inte till i alla kommuner, rekryteringsproblem kan uppstå.
Nivå 2
På nivå 2 sker ett strukturerat samarbete via avtal för upphandlingar med stora volymer där
behovet är gemensamt för kommunerna. En större kommun eller region utför tjänsterna,
finansiering sker via avgifter och/eller ett så kallat kickbacksystem där en procentsats läggs
på inköpsfakturorna. I ett samverkansavtal överenskommes om vilka upphandlingar som
avses, utformning av styrgrupp (exempelvis kommunernas ekonomichefer) och
ledningsgrupp/planeringsgrupp (inköpsansvariga i kommunerna), de olika parternas roller
mm. Fördelarna med detta upplägg är möjligheten att nå volymfördelar och säkra
kompetens i upphandlingarna. Den administrativa hanteringen blir kostnadseffektiv. Det
krävs dock att kommunerna är direkt och aktivt engagerade i kravspecifikationerna. En
nackdel är annars att det egna inflytandet över upphandlingarna minskar.
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Nivå 3
För nivå tre gäller samma förutsättningar som för nivå två med undantag av att man väljer
en extern utförare, exempelvis bildar en avdelning under Kommentus (förutsatt att
Kommentus skulle vara intresserad av detta). En nackdel är att man med ett sådant upplägg
riskerar att bli beroende av en part som man inte har kontroll över. Fördelen är att man vid
behov får tillgång till ytterligare resurser och kompetenser som finns i den externa
organisationen.

Risker och möjligheter i olika samverkansalternativ
Några viktiga faktorer och utgångspunkter
Vid en bedömning av de olika alternativen bör vägas mot vad man önskar uppnå och hur
man vill prioritera i sin upphandling. Det kan vid första anblicken verka självklart men det är
en rad olika faktorer, risker och möjligheter som bör övervägas innan man tar ställning till
hur man vill organisera sin egen upphandling/inköpsverksamhet eller hur man vill samverka
med andra för att uppnå ett bättre resultat.
En preliminär utgångspunkt och definition för en lyckad upphandling skulle kunna formulera
som ”en kostnadseffektiv upphandling som ger definierad och önskad kvalitet med rätt pris
och med leverans enligt önskemål.”
Det finns en rad steg och processer i en upphandlings/inköpsverksamhet. En bra process
har tydliga roller och ansvar och det är definierat vad som ska prioriteras av alla de
önskemål som kommer fram i en definitions och kravprocess. Utöver krav på själva
produkten eller tjänsten kan mer övergripande eller specifika krav finnas såsom
hållbarhetskrav, tex miljö och sociala krav samt olika önskemål som att upphandlingen ska
föregås av en lokal information och dialog med lokala näringsidkare.
Resurs och kompetensfrågan är givetvis viktig, om inte en tillräckligt stor resurs och
erforderlig kompetens finns så blir verksamheten sårbar för sjukdom, personalomsättning
etc och det blir svårt att ha tillräcklig kompetens för att på ett bra sätt genomföra
upphandlingar inom olika kategorier. För mindre kommuner är det svårt för att inte säga
omöjligt att med kontinuitet bedriva en upphandling med kvalitet inom samtliga för
kommunen upphandlade kategorier. Man behöver därför söka samverkan i lämpliga former.
I nedanstående avsnitt har vi tagit fasta på de faktorer som kommunerna har pekat på som
viktiga och gjort en översiktlig förteckning av de risker och möjligheter som vi ser finns med
de olika alternativen för respektive faktor. Vi har inte ambitionen att ge en heltäckande bild
eller värdera sannolikheten för risker och möjligheter utan just att ge en överblick och en
möjlig systematik för att bedöma och fundera kring de olika nivåerna av samverkan som vi
beskrivit tidigare.
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Som utgångspunkt menar vi att en lyckad upphandling kräver följande oavsett
organisations- och samverkansformer:
•
•
•
•
•
•
•

Att verksamheternas behov fångas i en krav- och definitionsprocess.
Avtalet och dess leverans följs upp och utvärderas under avtalsperioden och inför
kommande nya upphandlingar.
Lokala och nationella /internationella leverantörer ges förutsättningar att lämna bra
anbud i sund konkurrens.
En god formell upphandlingskompetens liksom kategori och branschkunskap.
Tillräckliga resurser och kontinuitet i organisationen.
En tydlig rollfördelning i respektive kommun och i en eventuell samverkan
I samverkan krävs därutöver en tydlig process för hur man väljer ut de
upphandlingar som ska vara gemensamma.

Risker och möjligheter med en nätverksmodell
Risker och möjligheter i en informell samverkan
Denna modell bygger huvudsakligen på nätverksträffar där man utbyter erfarenheter och
ibland tar beslut på att genomföra gemensamma upphandlingar:
Möjligeter
•
•
•
•
•
•

Fullständig kontroll för den egna kommunen.
Styrningen sker helt genom den egna kommunens politiska- och
förvaltningsorganisation.
Goda kontakter och dialog med lokala leverantörer.
I denna nivå finns all upphandlings/inköpskompetens i den egna organisationen och
det blir enklare att ställa krav på verksamheterna att delta i kravspecifikationen.
Kommunen kan utforma egna krav.
Finansiering sker inom den egna kommunens budget.

Risker
•
•
•
•
•

•

God kontroll men över en organisation där vissa kommuner har för lite resurser för
att kunna delta aktivt i en samverkan.
Ett fåtal inköpssamordnare som inte har tid att organisera och administrera
kravspecifikationer
Resursbrist i mindre kommuner
Låg volym kan ge högre priser. Egna krav och egenutformad upphandlingsprocess
kan innebära att det blir svårt/olönsamt för leverantörer att lämna anbud.
För de mindre kommunerna är resurserna små vilket innebär sårbarhet och omöjligt
att själv inneha kategori och branschkunskap inom kommunens upphandlingsområden
Mindre volymer och små resurser samt för liten kategori och branschkunskap kan
ge högre pris och sämre kvalitet.
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Risker och möjligheter i en formell avtalssamverkan
Denna modell bygger på ett strukturerat samarbete via avtal för upphandlingar med stora
volymer. Till upphandlingarna kan kommuner utanför det formellla nätverket inbjudas när
det ger volym- eller andra fördelar. Övriga upphandlingar i respektive kommun eller i
samverkan mellan vissa kommuner
Möjligheter
•
•
•
•
•
•
•
•

En tydlig styrning av de gemensamma upphandlingarna via styrgrupp och
arbetsgrupp.
Upphandlingar och upphandlingsunderlag kan utformas så att leverantörer ”känner
igen sig” i alla kommuner vilket gör det lättare att lämna anbud.
Mer kategori och branschspecifikt arbete bör ge bättre kravspecifikationer och
förfrågningsunderlag.
En större kategori- och branschkunskap gör att man får bättre upphandlingsresultat
och en större marknad som kan uppfylla kraven.
Mindre sårbarhet genom att fler arbetar tillsammans.
Bättre och mer strukturerade kravprocesser i kommunerna inför upphandling.
Bättre uppföljning.
Betydligt större volymer och högre kategori och branschkunskap ger bättre priser
och högre kvalitet.

Risker
•
•
•
•
•
•

Kommunens egen kontroll minskar och det blir en gemensam styrning. Att man
upplever att man lämnar ifrån sig kontroll och att ett ”vi och dom” växer fram.
De gemensamma upphandlingarna medför att dialogen med lokala leverantörer
minskas.
Den direkta kontakten med respektive kommuns verksamhet minskar.
Man inte kan ta med specifika krav från alla kommuner.
Man blir så professionell inom i sitt område att man ”pratar förbi” verksamheterna.
Administrativa kostnader och högre priser för verksamheterna (en dold kostnad).

Fortsatt samverkan inom Inköp Gävleborg
Vi har inte funnit någon ny samverkanspart som har intresse av att ingå i Inköp Gävleborg.
Om merkostnader som orsakas av att Gävle kommun lämnar förbundet ska undvikas krävs
en kraftig begränsning av förbundets uppdrag, samtidigt som kommunerna måste utöka
sina egna resurser. Den översiktliga bild vi har fått av de tidigare förbunden, Inköp
Gästrikland och Inköp Hälsingland, visar att de gemensamt hade 24 anställda och
sammanlagt upphandlade för 2 miljarder kronor (exklusive kommunala bolag). Inköp
Gävleborg har 26 anställda och upphandlar för 4 miljarder kronor.

Vår bedömning av lämplig nätverksmodell
Vår bedömning är att ett eventuellt nätverk på nivå 2 (avtalssamverkan) skulle kunna starta
med de kommuner som ingår i Inköp Gävleborg och att fler samarbetspartners bjuds in ifrån
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närområdet. Om det finns kommuner som vill samverka i upphandlingar men inte ingå i en
formell nätverksamverkan kan dessa inbjudas att delta i upphandlingarna när det ger
ömsesidiga fördelar. Ett samverkansavtal sluts mellan de parter som avser att samarbeta.
Samverkan sker med strukturerade möten, styrgrupp och gemensamt fastställda
upphandlingsområden. Kompetensutveckling liksom verksamhets och systemutveckling är
utöver den praktiska upphandlingen viktiga och prioriterade områden. Större kommun eller
extern aktör utför tjänsterna i de gemensamma upphandlingarna. Juridisk kompetens,
systemsamordning och upphandlingsplanering handhas av den utförande parten. Ehandelsadministratör finns hos respektive kommun.
De mindre kommunerna får ett så litet antal tjänster i sin verksamhet att det är tveksamt om
det kan bli ett effektivt arbete med inköp och upphandling i dessa kommuner.
Organisationen blir sårbar och det kan leda till svårigheter att rekrytera personal och
upprätthålla kompetens. För att eliminera dessa risker/nackdelar för dessa kommuner
föreslås att man upprättar samarbetsavtal med någon av de större kommunerna.
Hofors, Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig och Älvkarleby är intresserade av att köpa
upphandlingskompetens från en större kommun förutsatt att det är en person som finns på
plats i kommunen. Inköpssamordningen måste respektive kommun stå för.
Ansvaret för uppföljning av de gemensamt upphandlade avtalen har upphandlande part.
Detta måste ske i samverkan med inköpsfunktionerna i respektive kommun. Uppföljning av
kommunernas egna upphandlingar sköter respektive kommun. Ett gemensamt
upphandlingsverktyg behöver finnas. Ett sådant verktyg finns idag genom Kommers
Upphandlingssystem.
Om kommunerna väljer att i framtiden samverka i nätverksform enligt ovan krävs att en
process i syfte att forma ett samverkansavtal startar så snart ett eventuellt beslut är fattat.
Parallellt sker en avveckling av förbundet Inköp Gävleborg. Vår bedömning är att ett nätverk
kan vara i funktion tidigast under andra halvåret 2019.

2019-03-01

Projektdirektiv
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2019-03-01

Planering av ett nätverkssamarbete kring inköps-/upphandlingsfrågor i
södra Norrland
Övergripande
projektuppdrag:

1. Utarbeta ett förslag till ett väl strukturerat
nätverkssamarbete kring inköps-/ upphandlingsfrågor i södra
Norrland.
2. Ta fram ett förslag till tidsatt genomförandeplan
3. Framtagande av beslutsunderlag för slutgiltigt
ställningstagande om inrättande av ett nätverkssamarbete

Bakgrund:

Detta projekt har tillkommit som ett resultat av det utredningsarbete
som genomförts under 2017/2018 kring vilka effekter Gävle
kommuns begäran om utträde ur kommunalförbundet Inköp
Gävleborg skulle få för resterande ägarkommuner. Det har också
utretts om det finns alternativa sätt att samverka i inköps/upphandlingsfrågor. Samtliga kommuner ser det som nödvändigt att
samarbeta i dessa frågor men att formen för det skulle kunna vara i
ett nätverk reglerat igenom samverkansavtal istället för inom ramen
för Inköp Gävleborg. Kommunerna har tagit ett inriktningsbeslut om
att gå vidare med att planera och förbereda för ett nätverkssamarbete.
Ett slutgiltigt beslut i frågan är tänkt att tas i varje kommuns
kommunfullmäktige i juni 2019. Blir beslutet att gå vidare med
nätverksmodellen påbörjas omedelbart ett genomförandeprojekt. För
närmare beskrivning av idén om ”Nätverkssamarbete kring inköp/upphandlingsfrågor hänvisas dels till Public Partners utredning
”Nätverkssamarbete i södra Norrland” och dels det tjänsteutlåtande
som förelåg inför inriktningsbeslutet.

Projektägare
Kontaktperson:

Kommunerna som ingår i kommunalförbundet Inköp Gävleborg
samt region Gävleborg.

Projektgenomförare

XXXXXX XXXXXXX

Datum för projektstart:

2019-03-01

Genomförande period:

2019-03-01 – 2019-05-15

Finansiering och
resurser:

Bedömningen är att det kommer att behövas en projektledare på
heltid och ytterligare antingen 2 personer på halvtid eller 1 på heltid
som stöd till projektledaren. Inklusive resor etc. kommer kostnaden
att uppgår till ca.400 000 kr att fördelas mellan kommunerna utifrån

Kommunledningsförvaltningen, Stabsavdelningen
Bengt Friberg • Tfn: 0650-191 20 • E-post: bengt.friberg@hudiksvall.se
Postadress: 824 80 Hudiksvall • Besöksadress: Trädgårdsgatan 4 • E-post: kommun@hudiksvall.se
Tfn växel: 0650-190 00 • Fax: 0650-381 50 • www.hudiksvall.se • Org. Nr: 212000-2379
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invånarantal. Arbetsinsatser som görs därutöver i respektive kommun
får kommunerna själva stå för. (OBS beakta de mindre kommunernas
möjligheter att genomföra arbetsinsatser i projektet!)
Organisation:

Kommuncheferna i de kommuner som deltar i utredningen samt
regiondirektören utgör styrgrupp. En av kommuncheferna utses som
kontaktperson till projektledaren och till den som utses som
kontaktperson bland kommunstyrelseordförandena i berörda
kommuner. En arbetsgrupp med representanter för ekonomi/inköpscheferna tillsätts i syfte att stödja projektledaren att uppnå
projektmålen. Respektive kommunchef ansvarar för att personalen i
den egna kommunen är projektledaren behjälplig i den omfattning
som bedöms nödvändig.

Projektmål:

Tillräckligt underlag ska finnas för:
att ta ställning till om ett väl strukturerat nätverk för samverkan i
inköps-/upphandlingsfrågor mellan kommuner och region Gävleborg
i södra Norrland ska bildas eller ej.
att om att ett slutgiltigt beslut blir att skapa ett nätverkssamarbete,
omgående påbörja uppbyggnaden av nätverket.

Projektet ska senast vid
utgången av
projekttiden utarbetat
ett förslag till:














Vad kommunerna ska göra var för sig och vad man ska göra i
samverkan med andra.
Modell för hur man ska hantera regleringen mellan
kommunerna när en kommun gör arbetsinsatser som betjänar
fler. Måste beakta att vissa kommuner inte kommer att ha
någon egen personal anställd.
Hur eventuella gemensamma kostnader för nätverket ska
regleras.
Fördelning av ansvar mellan kommunerna för samordning av
olika upphandlingsområden.
Bemanningsplan för respektive kommun och hur löftet om
att alla t.v. anställda upphandlare i inköp Gävleborg (17 pers.)
kan infrias.
Kalkyl över kostnader och intäkter per kommun.
Hur man skulle kunna arbeta med avtalsuppföljning inom
nätverket
Hur nätverkssamarbetet lämpligen skulle kunna organiseras –
styrning, samordning, mötesformer.
Tekniska lösningar för att få till en så effektiv samverkan som
möjligt– (ex digital plattform, inköpssystem)
Hur processen att överföra befintliga digitala system och sätt
att arbeta till gemensamma.
Hur man kan nyttja andra inköpsorganisationer ex.
Kommentus och Kammarkollegiet samt riktlinjer för i vilka
sammanhang dessa organisationer ska nyttjas.

Kommunledningsförvaltningen, Stabsavdelningen
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Rapportering

Övergripande samverkansavtal samt eventuella bilaterala avtal
mellan kommunerna.
Projektbeskrivning för genomförandefasen.
Plan för avveckling av Inköp Gävleborg inklusive eventuella
kvarvarande kostnader och hur de ska fördelas.
Vad som behöver göras om det slutgiltiga beslutet inte blir att
införa ett väl strukturerat nätverkssamarbete.

Arbetsgruppen via projektledaren rapporterar via kort ”nyhetsbrev”
var tredje vecka till kommuncheferna hur arbetet fortskrider.
Projektledaren för en löpande dialog med kommunchefernas
kontaktperson.
Slutredovisning sker till styrgruppen. (Tidpunkt bestäms senare)

Anmärkning:

Bengt Friberg
Kommunchef Hudiksvall
Representant för kommuncheferna i ägarkommunerna

Kommunledningsförvaltningen, Stabsavdelningen

GEMENSAM UPPHANDLING 2.0
Bakgrund
Förslag och jämförelse vad medlemskommunerna får för service vid tre olika scenarion:
- nuvarande grundfinansiering (exklusive Gävle kommuns finansiering)
- nuvarande grundfinansiering + nuvarande extra ägartillskott (exklusive Gävle kommuns finansiering)
- formellt nätverkssamarbete

Status Förbundordning 2.0
De utredningar som genomförts av Public Partner angående framtida samverkan pekar på vikten av att
kommunerna tar en mer aktiv roll som beställare/kravställare för att skapa rätt förutsättningar för en gemensam
upphandlingsorganisation.
Sedan 2 år tillbaka har Inköp Gävleborg och kommunerna tillsammans arbetat fram en strategisk och operativ
inköpsprocess för att tydliggöra roller och skapa förutsättningar för en ännu bättre samverkan och bra affärer.
Denna har under våren antagits i kommunerna och implementeras nu som arbetssätt. Inköpsprocessen, som
tydligt visar vad kommunen behöver göra för att vara en bra kravställare och beställare, möjliggör nu för
kommunerna att ta en mer aktiv roll och tillsammans bedriva en framgångsrik upphandlingsorganisation.
Direktionen, inköpssamordnarna och ekonomicheferna har även varit med och tagit fram förslag på en förbundsordning 2.0 vilken presenterades i konsultens första rapport och går ut på att IG:s grunduppdrag ska vara
upphandling utöver direktupphandlingsgränsen, ansvar för upphandlingssystemet Kommers, produktionsplanering och samordning, uppföljning av avtalstrohet, informationsspridning nya avtal, utbildning av leverantörer
och beställare samt kundtjänst för leverantörer och beställare.

Innehåll
Slutsatser av jämförelsen

sid 2

Nuvarande grundfinansiering
Nuvarande grundfinansiering + nuvarande extra ägartillskott
Formellt nätverkssamarbete

sid 5
sid 6
sid 7

- Vinster
- Utvecklingsområden
- Finansiering

sid 2
sid 3
sid 3

Gemensam upphandling 2.0
Datum: 2018-10-17

Slutsatser av jämförelsen
Någon vinst i att avveckla en fungerande organisation för att ersätta med en formell avtalssamverkan i dess ställe kan
inte hittas, varken finansiellt eller kvalitetsmässigt. Vi håller med konsulten i slutsatserna som pekar på att det som ska
åstadkommas i en nätverksmodell redan finns fungerande och i drift idag i IG och kan utvecklas vidare.
Att samverka och göra upphandlingar även åt t ex Regionen, Sundsvall, Sandviken, Gävle eller andra aktörer är något
som sker frekvent redan idag i IG, en utvidgning i de upphandlingar där volym/kvantitet är viktig för pris är ett naturligt
steg. Detta kan göras i större omfattning både som idag via avtal om enstaka upphandlingar eller som årliga kundavtal
omfattande flera upphandlingar. Det finns ingen konflikt i att de inte ingår som medlemmar utan avtalskunder.
Att behålla IG som ”Upphandling Gävleborg” och i en ny förbundsordning revidera uppdragets omfattning beroende på
finansiering från medlemmar och samarbetspartners och utveckla de punkter konsultrapporten pekar ut är vägen att
gå.
Istället för en nätverksmodell föreslår vi en mer decentraliserad organisation, ”Upphandling Gävleborg”. Detta beskrivs
längre fram med två finansieringsnivåer som tydliggör servicegraden till kommunerna samt vad kommunerna själva
behöver göra.
Med båda finansieringsnivåerna ser vi potentialen till en kostnadseffektiv upphandlingsorganisation med ökad lokal
närvaro och styrning. Båda nivåerna innebär också att kvarvarande medlemskommuner inte behöver kompensera det
ekonomiska bortfallet vid Gävle kommuns utträde.

Vinster - gemensam upphandlingsorganisation
Upphandlingsorganisationen arbetar nära kommunens verksamhet och finns fysiskt på plats på resp kommun två/
tre dagar per vecka för att ur ett upphandlingsperspektiv bistå kommunen i upphandlings- och avtalsfrågor och vara
rådgivare för beställare och beslutsfattare. Den kommunansvarige upphandlaren agerar bollplank till t ex sakkunniga i
verksamheten och särskilt till kommunens ekonomi-/inköpsfunktion för att säkerställa den bästa affären för kommunen.
Kommunansvarig upphandlare utgår från sin kommun och kommer att sitta placerad i kommunens lokaler och vara
engagerad i upphandlingsfrågor hos kommunens verksamheter.
+ Hög upphandlingskraft och tillgänglighet för kommunen
+ En sammanhållen organisation för planering, uppföljning och ledning i sakfrågor finns kvar.
+ Fortsatt samordning och höga inköpsvolymer
+ Minskad sårbarhet vid personalrörelse och långtidsfrånvaro, konkurrenskraftigare vid rekrytering
+ Samlad upphandlingskompetens med gemensamt utbyte upprätthåller kompetens och kvalitet i arbetet
+ Möjlighet att fortsätta kategoristyrt upphandlingssätt vilket ger högre kvalitet
+ Effektiv strategisk styrning med samsyn kring inköpsprocessen bland ingående kommuner
+ Effektiv planering/samordning och uppföljning
+ De 50 kommunala bolagen får fortsatt kostnadseffektivt stöd
+ Gemensam IT-plattform
+ Bättre styrning av samverkan än vid en nätverksmodell – finns redan på plats
+ Möjlighet till rådgivning i upphandlingsfrågor
+ Minskade OH-kostnader då ekonomi, HR, telefoni, IT-drift och resor sker genom kommunerna
+ Inga onödiga kostnader på grund av avveckling, uppstart och utveckling av ny organisation
+ Ingen risk att nuvarande 3 100 avtal tecknade av IG blir ogiltiga vid likvidation
+ De kommunala bolagens avgift fortsätter bidra till täckning
+ Enkel hantering vid samarbete med t ex Regionen, Sandviken eller annan aktör genom avtalsöverenskommelse och fullmaktsförfarande.
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Utvecklingsområden - gemensam upphandlingsorganisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillämpa befintliga riktlinjer och rutiner (d v s inköpsprocessen som just är antagen i alla kommuner)
Förstärk med en inköpssamordnare på heltid i varje kommun
Inför en operativ beredningsgrupp (Lokal Upphandlingsgrupp LUG)
Tydliggörande av uppdraget – servicenivå
Fortsätta utöka avtalssamverkan genom ytterligare försäljning av upphandlingar till andra ex Regionen och
Sandviken. Om det finns kommuner som vill samverka i upphandlingar men inte ingå i en formell nätverksamverkan kan dessa inbjudas att delta i upphandlingarna när det ger ömsesidiga fördelar, precis som idag
En Lokal Upphandlingsgrupp (LUG) bildas på resp kommun. Ekonomichefen är ordförande och sammankallande, här ingår även kommunens inköpssamordnare, kommunansvarig upphandlare samt upphandlingschef. Möten 4 ggr/år.
Ägarsamråd genom ex Hälsinge/Gästrikerådet 2 ggr/år ”Strategiskt ägardialog”
Ekonomiadministrationen läggs hos en av kommunerna liksom HR, telefoni och IT-drift. Resor sker genom
kommunernas bilpool.
E-handelsfunktionen läggs hos en av kommunerna/personal på resp kommun
Direktionsmötena minskas till 2 ggr/år

Finansiering - gemensam upphandlingsorganisation
•
•
•
•

medlemsavgift (se finansieringsalternativ nedan)
försäljning av uppdrag till samarbetspartners som Regionen, Gävle, Sandviken, Sundsvall
kickback på inköpsvolym
fakturering tilläggsuppdrag utanför förbundsordningen

Hur kan vi klara av det utan Gävles 6,4 mkr?
I sin utredning har Public Partner endast tagit hänsyn till kommunernas finansiering av förbundet. Utöver det tillkommer även intäkter på 4,5 miljoner från avtal med de kommunala bolagen samt enskilda uppdrag för exempelvis
Region Gävleborg och Sandvikens kommun, ett samarbete vi ser kan utvecklas ytterligare.
Dessa 4,5 miljoner täcker inte bara lönekostnader för upphandling utan bidrar även till att täcka OH-kostnader.
Utifrån dialog med bolagen får vi signalen att de avser fortsätta samarbetet.
Förutom ovanstående intäktskällor finns möjlighet till kostnadsreducering inom exempelvis resor, IT/telefoni, HR och
ekonomiadministration och omfördelning av ansvarsområden till kommunerna. Detaljbeskrivning av vad det innebär
finns nedan under respektive finansieringsalternativ.
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Nätverksmodell
Kommun

Bollnäs
Hofors
Hudiksvall
Ljusdal
Nordanstig
Ockelbo
Ovanåker
Söderhamn
Älvkarleby

Behov av
avtal

Antal upphandlingar/år via
nätverk

742
650
813
739
511
620
702
807
757

31
31
31
31
31
31
31
31
31

Antal
upphandlingar/
år varje kommun
utför själva
62
50
70
61
32
46
57
70
63

Egen regi
Kommunernas
Antal
Kommunens
behov av
upphandlingar
behov av
upphandlare
upphandlare
3
3
4
3
2
3
3
4
4
29

Antal upphandlare vid nätverksmodell

2

Totalt antal upphandlare nätverksmodell

31

93
81
101
92
63
77
88
101
94

5
5
6
5
4
4
5
6
5
45

Ovanstående tabell visar en jämförelse över vilka upphandlingsresurser som behövs vid olika alternativ.

Idag arbetar 17 upphandlare hos Inköp Gävleborg och möter alla 10 kommuners behov av upphandlingar.
Beräkningen ovan är utifrån det behov av avtal kommunerna har idag. Behov av upphandlingsresurs är beräknat på 18
upphandlingar per upphandlare och år i snitt och att en del upphandlingar genomförs av kommunerna i någon form av
samverkan/nätverksmodell/via SKL eller annan inköpscentral, att och resterande upphandlingar görs i kommunen unikt
för kommunen.

Kommun
Bollnäs
Hofors
Hudiksvall
Ljusdal
Nordanstig
Ockelbo
Ovanåker
Söderhamn
Älvkarleby
Summa

Total kostnad IG exkl.
ägartillskott
1 709 838
612 961
2 355 061
1 193 661
596 831
317 003
742 006
1 645 317
596 831
9 823 509

Total kostnad IG inkl.
ägartillskott
2 027 838
726 961
2 793 061
1 415 661
707 831
440 003
880 006
1 951 317
707 831
11 650 509

Lönekostnad upphandlare
vid nätverklsmodell
3 153 786
1 130 603
4 452 492
2 201 700
1 100 851
684 313
1 368 626
3 034 777
1 100 852
18 228 000

Tabellen ovan visar behovet av upphandlarresurser och kostnader vid olika alternativ.
En nätverksmodell blir nästan dubbelt så dyrt (18,2 mkr) jämfört med samverkansalternativet ”utvecklat IG” (11,6 mkr).
OBS! Kostnaderna i tabellen är de totala för all IG:s personal och verksamhet men enbart visar lönekostnaderna för
upphandlare i nätverksmodellen utifrån beräkningarna i föregående tabell. Kostnader för andra funktioner som kundtjänst, planering och uppföljning, utbildning och avtalsspridning, e-handel, lokaler, IT, telefoni, kontorsmaterial, HR och
resor tillkommer i nätverksalternativet, ca 700 tsek för lokaler, administration, IT, telefoni, HR samt lönekostnad för 8
personer = 5,4 miljoner kr.
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Nuvarande grundfinansiering - 9 823 508 kr
Vad får kommunen genom ”Upphandling Gävleborg”?
•
•
•
•
•
•

Upphandling över direktupphandlingsgränsen
Organisation för gemensam upphandlingsplanering, uppföljning och ledning i sakfrågor
Avtalsuppföljning
Gemensam IT/digital plattform samt systemunderhåll och uppdatering av mallar (ej fullversion för integration
med e-handelssystem)
Kundtjänstsupport på mail och telefon (dock i begränsad omfattning mot idag)
Upphandlingar inom dagens förbundsordning

Vad behöver kommunerna göra/ansvara för själva?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direktupphandling fullt ut (60 st 2017)
Förnyade konkurrensutsättningar fullt ut (25 st 2017)
Annonseringar (88 st 2017)
Kundtjänstservice till medarbetare och leverantörer som idag går via IG:s kundtjänst
(ca 2. 000 samtal/år)
Utbildningar beställare och leverantörer – 2017 genomfördes drygt 30 tillfällen
Uppföljning av målen i upphandlingspolicyn (tillväxt/ekonomi/sociala krav/miljö)
Kommunicera ut nya avtal, göra beställningsmallar och lathundar
Tillhandahålla ekonom för löpande bokföring och bokslut
E-handelsadministration, anslutning och uppsättning, implementering och underhåll
Systemunderhåll och uppföljning av avtalstrohet
Informationsmaterial till alla avtal i Kommers, beställningsmallar, månadsbrev, tidning

Sammantaget beräknas ovanstående uppgifter kräva 5 heltidstjänster, 3 mkr
Konsekvens:
Kvalitetsförsämring eller resurs inom kommunerna på 5 personer till en kostnad av 3 mkr
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Nuvarande grundfinansiering + nuvarande extra ägartillskott, 11 651 000 kr
Vad får kommunen genom ”Upphandling Gävleborg”?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upphandling över direktupphandlingsgränsen
Annonseringar (88 st 2017)
Organisation för gemensam upphandlingsplanering, uppföljning och ledning i sakfrågor
Avtalsuppföljning
Dagens gemensamma fullversion av gemensam digital plattform, systemunderhåll och uppdatering av mallar
med fungerande kopplingar till e-handelssystemet
Avtalsuppföljning
Full kundtjänstsupport på mail och telefon
Service med att kommunicera ut nya avtal, göra beställningsmallar och lathundar
Utbildningar av beställare och leverantörer – (2017 genomfördes drygt 30 tillfällen)
Stöd i uppföljning av avtalstrohet och mål i upphandlingspolicyn (tillväxt/ekonomi/sociala krav/miljö)
Systemunderhåll och uppföljning av avtalstrohet
Informationsmaterial till alla avtal i Kommers, beställningsmallar, månadsbrev, tidning

Vad behöver kommunerna göra/ansvara för själva?
•
•
•
•

Direktupphandling (60 st 2017)
Förnyade konkurrensutsättningar (25 st 2017)
Tillhandahålla ekonom för löpande bokföring och bokslut
All e-handelsadministration, anslutning och uppsättning, implementering och utbildning

Sammantaget beräknas ovanstående uppgifter kräva 3 heltidstjänster
Konsekvens:
Kvalitetsförsämring eller resurs inom kommunerna på 3 personer till en kostnad av 2 mkr
De delar som läggs över på kommunen i de båda alternativen kan förhandlas in i en medlemsavgift utifrån behov.
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Nätverksmodell
Vid samverkan i en nätverksmodell blir kostnaden betydligt högre än vid en utveckling av IG,
18,2 miljoner kronor jämfört med 11,6 miljoner kr. All verksamhet som görs i IG idag behöver övertas.

Vad behöver kommunerna göra/ansvara för själva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upphandling över direktupphandlingsgränsen
Direktupphandling (60 st 2017)
Förnyade konkurrensutsättningar (25 st 2017)
Annonseringar (88 st 2017)
Produktionsplanering och samordning
Avtalsuppföljning
Systemunderhåll och utveckling av gemensam digital plattform, uppdatering av mallar med fungerande
kopplingar till e-handelssystemet
Systemunderhåll och utveckling av e-handelssystemet
Systemunderhåll och uppföljning av avtalstrohet
Full kundtjänstsupport på mail och telefon till beställare och leverantörer
Kommunicera ut nya avtal i organisationen
Utbildningar av beställare och leverantörer (2017 genomfördes drygt 30 tillfällen)
Uppföljning av mål i upphandlingspolicy (tillväxt/ekonomi/sociala krav/miljö)
Informationsmaterial till alla avtal i Kommers, beställningsmallar mm
Ekonom, HR-funktion, telefoni, lokaler, resor, datakommunikation, datorer
All e-handelsadministration, anslutning och uppsättning, implementering och utbildning

Möjligheter jämfört med löst nätverkssamarbete enligt Public Partners rapport
Alla de fördelar nedan som Public Partner listar i sin rapport finns antingen redan idag och uppfylls genom den
föreslagna nya decentraliserade organisationen ”Upphandling Gävleborg”.
•
•
•
•
•
•
•
•

En tydlig styrning av de gemensamma upphandlingarna via styrgrupp och arbetsgrupp.
Upphandlingar och upphandlingsunderlag kan utformas så att leverantörer ”känner igen sig” i alla kommuner
vilket gör det lättare att lämna anbud.
Mer kategori och branschspecifikt arbete bör ge bättre kravspecifikationer och förfrågningsunderlag.
En större kategori- och branschkunskap gör att man får bättre upphandlingsresultat och en större marknad
som kan uppfylla kraven.
Mindre sårbarhet genom att fler arbetar tillsammans.
Bättre och mer strukturerade kravprocesser i kommunerna inför upphandling.
Bättre uppföljning.
Betydligt större volymer och högre kategori och branschkunskap ger bättre priser och högre kvalitet.

Risker jämfört med idag
Ekonomi
•
•
•
•
•
•

Administrativa kostnader och högre avtalspriser för verksamheterna
Ökade administrativa kostnader för fakturering/fullmaktshantering/planering
Oklar finansiering
Ökad licenskostnad för Kommers
Kopplingar till Proceedo och Edionet riskerar att inte fungera vid lightversion
Avvecklings- och uppstartskostnader
7

Gemensam upphandling 2.0
Datum: 2018-10-17

Risker jämfört med idag, forts
Kompetensförsörjning
•
•
•
•
•

En nätverksmodell kräver totalt sett ungefär dubbelt antal upphandlare
Kan inte attrahera/behålla hålla kompetensen, Upphandlarkompetens är idag en brist såväl lokalt som
regionalt och nationellt, där lönenivåerna är relativt höga.
Kompetensutveckling och systemutveckling prioriteras inte / stannar av
Saknas personalledning inom upphandling och seniort bollplank för upphandlarna, oklar ledning/styrning
Mindre kategori- och branschspecifikt arbete kan ge sämre kravspecifikationer och förfrågningsunderlag

Ledning/Styrning
•
•
•

Tid och resurser saknas för IKS och EC att vara styrgrupp och kunna hålla sig uppdaterade
Tid och resurs saknas för upphandlingsplanering i resp kommun
Saknas personalledning inom upphandling och seniort bollplank för upphandlarna, oklar ledning/styrning

Effektivitet och kvalitet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upphandlarna blandas in i kommunens arbetsuppgifter
Risk för att samordningseffekter mattas över tid
Kommunen måste lägga mer tid på kravställning själva, kan inte ”utnyttja” varandra
Dagligt kompetensutbyte uteblir då man inte har närheten
Samordningseffekterna minskar över tid, volymfördelar försvinner
Samsynen hotas av att man och driver sin enskilda kommuns linje
Utveckling av gemensamma IT-system kan försvåras
E-handel och kontrollen av ”vilda” köp minskar
Resurser till uppföljning av kategoriserat arbetssätt och avrop uteblir

Frågetecken
•
•
•

Risk att nuvarande 3 100 avtal tecknade av IG blir ogiltiga vid likvidation?
Hur påverkar en eventuell likvidation bolagens kostnader för upphandling?
Ökar verkligen nätverksmodellen chanserna till fler lokala avtal (cirka 65% idag)? Det är fortfarande samma lag
som gäller, där inga företag får gynnas utifrån geografisk tillhörighet.
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KS 2019/00062

Kommunfullmäktige

Remiss angående ansökan om ändringstillstånd för
Stor-Vrångens vindkraftpark, Ockelbo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ansökan om ändringstillstånd avseende Stor-Vrångens vindkraftpark avslås i
enlighet med 16 kap 4 § miljöbalken.
Sammanfattning av ärendet
Eolus Vind AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i
Dalarnas län om ändring av tidigare meddelat tillstånd till uppförande och
drift av vindkraftverk inom vindkraftspark Stor-Vrången, nordväst om
Lingbo i Ockelbo kommun. Ändringen omfattar en höjning av
vindkraftverkens totalhöjd från tillståndsgivna 150 meter till högst 180 meter
samt en minskning av antalet vindkraftverk från tillståndsgivna 23 verk till
maximalt 13 verk. Vindkraftbolaget har även sökt en förlängning av det
gamla tillståndets giltighetstid.
Bolaget har tidigare ansökt om en höjning av vindkraftverken från 150 meter
till 220 meter vilket Ockelbo kommun avstyrkte den 1 oktober 2018.
Den gemensamma samhällsbyggnadsförvaltningen i Sandvikens, Hofors och
Ockelbo kommuner, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
(VGS) har granskat handlingarna och konstaterar att underlaget för
ändringsansökan, trots tidigare påpekande, fortfarande är bristfälligt och
omöjliggör en kvalificerad bedömning av vilka effekter en sådan ändring
innebär. Vidare vidhåller VGS att den ekvivalenta ljudnivån i Kroksjö-Öga
naturreservat ska prövas på nytt i detta ändringstillstånd eller i prövning
gällande förlängd igångsättningstid och att Miljöprövningsdelegationen bör
ställa nya villkor om maximal bullernivå på 40 dB(A).
Slutligen anser VGS att Miljöprövningsdelegationen bör med stöd av 24 kap
2 § miljöbalken avslå ansökan om förlängd igångsättningstid då det i
ansökan inte framgår att Eolus Vind AB har giltigt skäl för dröjsmålet eller
att synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller.
I enlighet med gällande lagstiftning ska kommunen tillstyrka eller avslå
ansökan.

Datum

Ockelbo kommun

2019-02-11

KS 1.1.6.2
2019/00062

Beslutsunderlag
Remiss Ockelbo kommun
Reviderat yrkande
Synbarhetsanalys och fotomontage
Yttrande Stor-Vrångens vindkraftpark
Ärendet
Vindkraftbolaget har 2012 fått tillstånd för en vindkraftpark med 23 stycken
max 150 meter höga verk. Den nya ansökan innebär en reducering av antalet
verk från 23 till 13 stycken, men med ökning av höjden till 180 meter istället
för 150 meter. Vindkraftbolaget har även sökt en förlängning av det gamla
tillståndets giltighetstid.
Parken är belägen väster om Lingbo, nära parkerna Vackerdalsberget (3
verk), Fallåsberget (10 verk max 180 meter) och Åmot-Lingbo (58 verk 180
meter). Anslutningen till elnätet ska ske vid kommande stamnätsstation vid
Grönviken.
Vindkraftbolaget har under 2018 ansökt om ändringstillstånd för StorVrångens vindkraftpark, då med 220 meter som maxhöjd. VGS yttrande sig
över den ansökan 2018-09-25, §149. Ockelbo kommun använde sitt
kommunala veto och sade nej till ändringsansökan 2018-10-01, § 64.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) har granskat
handlingarna och konstaterar att underlaget för ändringsansökan, trots
tidigare påpekande, fortfarande är bristfälligt och omöjliggör en kvalificerad
bedömning av vilka effekter en sådan ändring innebär. Vidare vidhåller VGS
att den ekvivalenta ljudnivån i Kroksjö-Öga naturreservat ska prövas på nytt
i detta ändringstillstånd eller i prövning gällande förlängd igångsättningstid
och att Miljöprövningsdelegationen bör ställa nya villkor om maximal
bullernivå på 40 dB(A).
Slutligen anser VGS att Miljöprövningsdelegationen bör med stöd av 24 kap
2 § miljöbalken avslå ansökan om förlängd igångsättningstid då det i
ansökan inte framgår att Eolus Vind AB har giltigt skäl för dröjsmålet eller
att synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller.

Beslutet ska skickas till
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Dalarna
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Kommunkontoret
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Länsstyrelsen Dalarna
Miljöprövningsdelegationen
791 84 Falun

YTTRANDE ÖVER ANSÖKAN OM
ÄNDRINGSTILLSTÅND FÖR STOR-VRÅNGENS
VINDKRAFTPARK, OCKELBO KOMMUN,
DNR 551-9339-2017
Naturvärden
Den gemensamma samhällsbyggnadsnämnden i Sandvikens, Hofors och
Ockelbo kommuner, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, anser
fortfarande att miljökonsekvensbeskrivningen är bristfällig. Vidare anser
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att det är anmärkningsvärt att
miljöprövningsdelegationen inte heller för detta ändringstillstånd krävt en
uppdaterad fågel- och fladdermusinventering då aktuell kunskap saknas.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd krävde en uppdaterad
fågelinventering i ändringsansökan gällande 220 metersverk. Bygg- och
miljönämnden i Ockelbo kommun påtalade redan i den första prövningen att
miljökonsekvensbeskrivningen skulle kompletteras med en utförligare fågeloch fladdermusinventering. Enligt uppgift från Söderhamns kommun ska det
finnas fler skyddsvärda fågelarter i och omkring projektområdet som bland
annat havsörn, kungsörn, fiskgjuse, smålom etc. Dessa arter är listade i den
svenska rödlistan samt EU:s fågeldirektiv. I och med att det inte finns några
utförligare och uppdaterade fågelinventeringar går det inte att bedöma vilken
konsekvens en höjning och omflyttning av verken får. I en utförlig
fågelinventering bör även flygmönster kartläggas och behovet av
vindkraftfria korridorer, då det är många andra vindkraftsprojekt i området. I
ansökan saknas det också en beskrivning av hur ändringen är förenlig med
artskyddsförordningen med beaktande av ovanstående uppgifter.
Den skogshönsinventering som utfördes under maj 2017 noterade ingen
tjäderlekplats eller orrlekplats, vilket är anmärkningsvärt med tanke på den
fina gammelskog som finns i och omkring naturreservatet Kroksjö-Öga och
myrmarkerna längs Gopån. Enligt inventeringen finns ett av vindkraftverken
inom möjlig spelplatshabitat enligt fjärranalysen.
Efter borttagande och omflyttning av vindkraftverk gränsar fortfarande 3
vindkraftverk till naturreservatet Kroksjö-Öga. I ändringsansökan har inte
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kompensationsåtgärder för störning på djurliv och rekreationsvärden samt
kantzoner behandlats.
Kulturvärden
Ingen fornlämning berörs av de ändrade placeringarna. Tre lämningar av
kolningsområden berörs av etablering av nya vägar.
I den fördjupade översiktsplanen för vindkraft har Ockelbo kommun satt ett
rekommenderat avstånd 1500 meter från vindkraftverk till boende.
Fallfäbodarna ligger ca 1,2 km från ett vindkraftverk samt Näsfäbodarna
ligger ca 315 meter från ett vindkraftverk. Fallfäbodarna ligger längs
Sagbergsleden och används för övernattning både sommar- och vintertid.
Vid Näsfäbodarna går det att övernatta sommartid. Båda dessa fäbodar
förvaltas av Lingbo hembygdsförening.
Friluftsliv
Stor-Vrångens vindkraftpark med vindkraftverk på 180 meter skulle påverka
det allmänna intresset rörligt friluftsliv kraftigt. Många använder
projektområdet för rekreation, jakt, fiske samt svamp- och bärplockning.
Kroksjö-Öga naturreservat som även är bildat för friluftslivets intressen
kommer inte att ha samma upplevelsevärden då tre vindkraftverk är
placerade i gränsen till naturreservatet.
Näs-Abborrtjärn ligger inom etableringsområdet och på väldigt kort avstånd
från ett av vindkraftverken. Lingbo FVO erbjuder öringsfiske året runt i NäsAbborrtjärn med flera tjärnar/sjöar i området. Flera vandringsleder passerar
inom projektområdet, bland annat Sagbergsleden som förbinder
Hälsingeleden och Gästrikeleden. I anslutning till lederna finns fäbodar
exempelvis Fallfäbodarna. En höjning av vindkraftverken till 180 meter
kommer innebära större begränsningar och risker för det rörliga friluftslivet.
Buller och skugga
Den nya layouten för vindkraftparken innebär att villkoren för buller och
skuggor till boende kan innehållas. Även påverkan av lågfrekvent ljud för de
närmaste bostäderna understiger rekommenderade nivåer.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd saknar dock buller- och
skuggberäkningar till Fallfäbodarna samt Näsfäbodarna.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd vidhåller att den ekvivalenta
ljudnivån i Kroksjö-Öga naturreservat ska prövas på nytt i detta
ändringstillstånd eller i prövning gällande förlängd igångsättningstid, trots
att mark- och miljödomstolen i Östersund 2012-09-07 upphävde villkor 12 i
tidigare tillståndsbeslut. Ett av syftena med naturreservatet var att bevara den
öde skogen. Ljudnivåer över 50 dB(A) förändrar förhållandena i
naturreservatet helt.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd anser att
Miljöprövningsdelegationen i Falun med stöd av 24 kap 2 § miljöbalken bör
ställa nya villkor om maximal bullernivå på 40 dB(A).
Landskapsbild
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En landskapsanalys har gjorts och den belyser förändringen på
landskapsbilden som ändringsansökan medför. Påverkan på landskapsbilden
kommer att variera från plats till plats och till viss del även förändras över tid
i förhållande till det skogsbruk som bedrivs. I och med ändringstillståndet
blir det färre vindkraftverk, men större delar av vindkraftverken kommer bli
synliga samt att verken kommer att synas på längre avstånd. Fotomontage
har tagits fram från 21 platser. Lingan och dess omgivningar samt
kustområdet österut är låglänt och föreslagen etablering ligger i det höglänta
landskapet i väster. Detta gör att verken på 180 meter kommer att synas över
stora områden och får en påverkan på landskapet.
Hinderbelysning
För vindkraftverk med en totalhöjd över 150 meter krävs att vindkraftverken
förses med högintensivt vitt blinkande ljus. För vindkraftspark Stor-Vrången
skulle 6 stycken verk förses med högintensivt vitt blinkande ljus. Detta
innebär en betydligt ökad synlighet i mörker av vindkraftverk på 180 meter
jämfört med 150 meters verk. Risk finns för orolig natthimmel och störning
för de boende i området.
Radarstyrd hinderbelysning ska säkerställas i tillståndet om det blir möjligt i
framtiden. Hinderbelysning bör samordnas med övriga parker i området.
I ansökan anges att de högintensiva ljusen ska avskärmas så påverkan
minimeras. Det bör förtydligas på vilka avstånd det högintensiva vita
blinkande ljuset blir avskärmat.
Förlängd igångsättningstid
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd anser att
Miljöprövningsdelegationen bör med stöd av 24 kap 2 § miljöbalken avslå
ansökan om förlängd igångsättningstid då det i ansökan inte framgår att
Eolus Vind AB har giltigt skäl för dröjsmålet eller att synnerliga olägenheter
skulle uppstå om tillståndet förfaller. Se vägledande dom från MÖD 201807-09, mål nr M 6365-17 där sökande fick avslag på ansökan om förlängd
igångsättningstid då MÖD menade att bolaget påbörjat arbetet med
elnätsanslutningen för sent och att det inte fanns giltigt skäl för dröjsmålet.
Se även MÖD 2018-07-09, mål nr M 1762-18 där sökande fick avslag på
ansökan om förlängd igångsättningstid då MÖD menade att arbetet med
elnätsanslutningen inte pågått kontinuerligt och att det inte uppvisats giltiga
skäl för dröjsmålet.
Övrigt
Efter samrådet med närboende och allmänheten i Lingbogården 2017-05-03
inkom drygt 50 namnunderskrifter från boende i Lingbo som motsätter sig
vindkraftverken inom Stor-Vrångens vindkraftpark enligt tidigare
ändringsansökan. Synpunkter har inkommit både ur landskapsbildssynpunkt,
buller, påverkan på friluftsliv och boendeförhållanden.

Sida

3(4)

Datum

Ockelbo kommun

2019-02-11

KS 1.1.6.2
2019/00062

Bakgrund
Eolus Vind AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i
Dalarnas län om ändringstillstånd för Stor-Vrångens vindkraftpark enligt
miljöbalken. Eolus Vind AB yrkar på en höjning av vindkraftverken från 150
meter till 180 meter, en reducering av antal verk till maximalt 13 verk, en
förlängning av tillståndets giltighetstid och igångsättningstid samt
godkännande av miljökonsekvensbeskrivning.
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Projekt:

Användarlicens:

Stor-Vrången

Eolus Vind AB
Box 95
SE-281 21 Hässleholm
+46 0451-49150
Jacob Nilsson / jacob.nilsson@eolusvind.com
Beräknad:

2017-09-04 15:42/3.1.617

ZVI - Standard ZVI sammanfattning
Beräkning: 170904 ZVI V110 150m Miljötillstånd

Skala 1:500 000
Nytt vindkraftverk

Antaganden för ZVI beräkning
Centrum för beräkning
Beräkningsområdets bredd
Beräkningsområdets höjd
Beräkningssteg
Ögonhöjd
Beräkningsområde
Högsta relevanta synliga del av VKV
Hinder som används vid beräkning
DHM objekt
Områdesobjekt använd(a) i beräkning
Höjd på bakgrundsområdestyp
Nya VKV använda i beräkning
Befintliga VKV i beräkning

SWE99TM Ost: 585 579 Nord: 6 772 304
27 500 m
27 500 m
25 m
1,5 m
74 186 ha
Navhöjd + ½ rotordiameter
0
Höjdlinjer: CONTOURLINE_Lingbo_1.wpo (3)
Område objekt (Skapa grannlista automatiskt): REGIONS_Stor-Vrången_RECOVER001 2017-09-04 09_48_30_1.w2r (3)
0,00 m
23
0

Maximalt avstånd till VKV saknas

ZVI Resultat
Synliga VKV

Yta
[ha]

N/A
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

3
71 642
224
137
125
135
151
116
104
118
116
97
103
84
68
64
108
80
69
62
54
43
50
292
143

VKV
Yta
[%]
0,0
96,6
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,2

Giltig Tillverkare. Typ-generator

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS

V110-2.0-2
V110-2.0-2
V110-2.0-2
V110-2.0-2
V110-2.0-2
V110-2.0-2
V110-2.0-2
V110-2.0-2
V110-2.0-2
V110-2.0-2
V110-2.0-2
V110-2.0-2
V110-2.0-2
V110-2.0-2
V110-2.0-2
V110-2.0-2
V110-2.0-2
V110-2.0-2
V110-2.0-2
V110-2.0-2
V110-2.0-2
V110-2.0-2
V110-2.0-2

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Effekt,
nominell
[kW]
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000

Rotordiameter Navhöjd

X(Ost)

[m]
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0

584
584
584
584
585
585
586
586
586
586
587
588
588
587
587
584
584
584
583
583
582
582
583

[m]
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0

2017-09-04 15:44 / 1

229
405
738
813
453
924
571
306
068
770
537
478
068
984
493
196
820
387
927
429
955
681
415

Y(Nord)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

773
772
773
772
772
772
773
772
772
772
772
771
771
771
771
772
771
771
771
771
771
772
772

344
903
275
722
827
759
059
515
149
372
181
472
265
666
345
149
769
691
694
765
885
493
198

windPRO

Z
[m]
310,0
320,0
300,0
310,9
300,0
285,0
280,0
299,3
309,9
290,6
281,4
270,0
255,0
267,2
280,0
301,2
311,0
310,0
300,0
299,4
290,0
285,0
295,0
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Eolus Vind AB
Box 95
SE-281 21 Hässleholm
+46 0451-49150
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ZVI - Karta Standard ZVI sammanfattning
Beräkning: 170904 ZVI V110 150m Miljötillstånd
Synliga VKV
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 - 23

0
2,5
5
7,5
10 km
Karta: Vägkarta , Utskriftskala 1:125 000, Kartcentrum SWE99TM Ost: 585 579 Nord: 6 772 304
Nytt vindkraftverk

windPRO 3.1.617 av EMD International A/S, Tlf. +45 96 35 44 44, e-mail: windpro@emd.dk

2017-09-04 15:44 / 2

windPRO

Projekt:

Användarlicens:

Stor-Vrången

Eolus Vind AB
Box 95
SE-281 21 Hässleholm
+46 0451-49150
Jacob Nilsson / jacob.nilsson@eolusvind.com
Beräknad:

2019-01-07 21:08/3.2.712

ZVI - Standard ZVI sammanfattning
Beräkning: 190107 ZVI V136 180m

Skala 1:500 000
Nytt vindkraftverk

Antaganden för ZVI beräkning
Centrum för beräkning
Beräkningsområdets bredd
Beräkningsområdets höjd
Beräkningssteg
Ögonhöjd
Beräkningsområde
Högsta relevanta synliga del av VKV
Hinder som används vid beräkning
DHM objekt
Områdesobjekt använd(a) i beräkning
Höjd på bakgrundsområdestyp
Nya VKV använda i beräkning
Befintliga VKV i beräkning

SWE99TM Ost: 585 579 Nord: 6 772 304
27 500 m
27 500 m
25 m
1,5 m
74 186 ha
Navhöjd + ½ rotordiameter
0
Höjd Data Objekt: Stor-Vrången_EMDGrid_0.wpg (12)
Område objekt (Heights a.g.l. for e.g. Forest (ORA tool) or ZVI obstructions): REGIONS_Stor-Vrången_RECOVER001 2017-09-04 09_48_30_1.w2r (3)
0,00 m
13
0

Maximalt avstånd till VKV saknas

ZVI Resultat
Synliga VKV
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Yta
Yta
[ha] [%]
71 718 96,7
204 0,3
149 0,2
154 0,2
200 0,3
143 0,2
116 0,2
130 0,2
115 0,2
136 0,2
129 0,2
83 0,1
76 0,1
833 1,1

VKV
Giltig Tillverkare. Typ-generator

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS

V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136

4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2

MW-4
MW-4
MW-4
MW-4
MW-4
MW-4
MW-4
MW-4
MW-4
MW-4
MW-4
MW-4
MW-4

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Effekt,
Rotordiameter Navhöjd
nominell
[kW]
[m]
[m]
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0

X(Ost)

584
584
584
584
585
585
586
586
586
587
588
588
587
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229
299
909
833
453
924
551
365
770
648
423
091
984

Y(Nord)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

773
772
773
772
772
772
773
772
772
772
771
771
771

344
945
248
722
827
759
044
571
372
223
427
289
666

Z
[m]
313,4
311,9
292,3
310,2
303,8
289,3
279,9
291,9
288,3
286,8
270,0
258,1
268,7
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ZVI - Karta Standard ZVI sammanfattning
Beräkning: 190107 ZVI V136 180m
Synliga VKV
0
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3
4
5
6
7
8
9
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0
2,5
5
7,5
10 km
Karta: Vägkarta , Utskriftskala 1:125 000, Kartcentrum SWE99TM Ost: 585 579 Nord: 6 772 304
Nytt vindkraftverk
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Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft
Bilaga A – Fotomontage A: Lingbo camping

Fotopunkt: Lingbo camping
Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254
Kompassriktning: 303o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Lingbo camping
Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254
Kompassriktning: 303o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter
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Fotomontage A: Lingbo camping, röntgen

Fotopunkt: Lingbo camping
Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254
Kompassriktning: 303o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Sida 3 av 4

Fotopunkt: Lingbo camping
Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254
Kompassriktning: 303o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Sida 4 av 4

Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft
Bilaga B – Fotomontage B: Björklunda

Fotopunkt: Björklunda
Koordinater sweref 99TM: 591 531, 6769 909
Kompassriktning: 239o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Björklunda
Koordinater sweref 99TM: 591 531, 6769 909
Kompassriktning: 239o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Björklunda
Koordinater sweref 99TM: 591 531, 6769 909
Kompassriktning: 239o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Fotomontage B: Björklunda, röntgen

Fotopunkt: Björklunda
Koordinater sweref 99TM: 591 531, 6769 909
Kompassriktning: 239o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Björklunda
Koordinater sweref 99TM: 591 531, 6769 909
Kompassriktning: 239o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Sida 2 av 2

Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft
Bilaga C – Fotomontage C: Vrånga

Fotopunkt: Vrånga
Koordinater sweref 99TM: 587 769, 6773 269
Kompassriktning: 209o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Vrånga
Koordinater sweref 99TM: 587 769, 6773 269
Kompassriktning: 209o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Lingbo camping
Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254
Kompassriktning: 303o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Fotomontage C: Vrånga, röntgen

Fotopunkt: Vrånga
Koordinater sweref 99TM: 587 769, 6773 269
Kompassriktning: 209o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Vrånga
Koordinater sweref 99TM: 587 769, 6773 269
Kompassriktning: 209o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Lingbo camping
Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254
Kompassriktning: 303o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Sida 2 av 2

Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft
Bilaga D – Fotomontage D: Lill-Vrången

Fotopunkt: Lill-Vrången
Koordinater sweref 99TM: 586 438, 6770 984
Kompassriktning: 315o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Lill-Vrången
Koordinater sweref 99TM: 586 438, 6770 984
Kompassriktning: 315o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Lingbo camping
Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254
Kompassriktning: 303o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Fotomontage D: Lill-Vrången, röntgen

Fotopunkt: Lill-Vrången
Koordinater sweref 99TM: 586 438, 6770 984
Kompassriktning: 315o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Lill-Vrången
Koordinater sweref 99TM: 586 438, 6770 984
Kompassriktning: 315o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Lingbo camping
Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254
Kompassriktning: 303o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Sida 2 av 2

Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft
Bilaga E – Fotomontage E: Fallfäbodarna nordvästlig riktning

Fotopunkt: Fallfäbodarna
Koordinater sweref 99TM: 586 190, 6771 265
Kompassriktning: 197o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Fallfäbodarna
Koordinater sweref 99TM: 586 190, 6771 265
Kompassriktning: 197o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Lingbo camping
Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254
Kompassriktning: 303o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Fotomontage E: Fallfäbodarna nordvästlig riktning, röntgen

Fotopunkt: Fallfäbodarna
Koordinater sweref 99TM: 586 190, 6771 265
Kompassriktning: 197o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Fallfäbodarna
Koordinater sweref 99TM: 586 190, 6771 265
Kompassriktning: 197o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Lingbo camping
Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254
Kompassriktning: 303o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Sida 2 av 2

Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft
Bilaga F – Fotomontage F: Idafors

Fotopunkt: Idafors
Koordinater sweref 99TM: 584 383, 6770 246
Kompassriktning: 6o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Idafors
Koordinater sweref 99TM: 584 383, 6770 246
Kompassriktning: 6o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Lingbo camping
Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254
Kompassriktning: 303o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Fotomontage F: Idafors, röntgen

Fotopunkt: Idafors
Koordinater sweref 99TM: 584 383, 6770 246
Kompassriktning: 6o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Idafors
Koordinater sweref 99TM: 584 383, 6770 246
Kompassriktning: 6o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Lingbo camping
Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254
Kompassriktning: 303o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Sida 2 av 2

Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft
Bilaga G – Fotomontage G: Kroksjön

Fotopunkt: Kroksjön
Koordinater sweref 99TM: 583 458, 6772 502
Kompassriktning: 76o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Kroksjön
Koordinater sweref 99TM: 583 458, 6772 502
Kompassriktning: 76o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Lingbo camping
Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254
Kompassriktning: 303o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Fotomontage G: Kroksjön, röntgen

Fotopunkt: Kroksjön
Koordinater sweref 99TM: 583 458, 6772 502
Kompassriktning: 76o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Kroksjön
Koordinater sweref 99TM: 583 458, 6772 502
Kompassriktning: 76o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Lingbo camping
Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254
Kompassriktning: 303o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Sida 2 av 2

Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft
Bilaga H – Fotomontage H: Sagbergsleden sydostlig riktning

Fotopunkt: Sagbergsleden
Koordinater sweref 99TM: 585 766, 6773 142
Kompassriktning: 145o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Sagbergsleden
Koordinater sweref 99TM: 585 766, 6773 142
Kompassriktning: 145o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Lingbo camping
Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254
Kompassriktning: 303o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Fotomontage H: Sagbergsleden sydostlig riktning, röntgen

Fotopunkt: Sagbergsleden
Koordinater sweref 99TM: 585 766, 6773 142
Kompassriktning: 145o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Sagbergsleden
Koordinater sweref 99TM: 585 766, 6773 142
Kompassriktning: 145o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Lingbo camping
Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254
Kompassriktning: 303o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Sida 2 av 2

Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft
Bilaga I – Fotomontage I: Ockelbo

Fotopunkt: Ockelbo
Koordinater sweref 99TM: 593 122, 6751 595
Kompassriktning: 333o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Ockelbo
Koordinater sweref 99TM: 593 122, 6751 595
Kompassriktning: 333o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Sida 2 av 4

Fotomontage I: Ockelbo, röntgen

Fotopunkt: Ockelbo
Koordinater sweref 99TM: 593 122, 6751 595
Kompassriktning: 333o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Sida 3 av 4

Fotopunkt: Ockelbo
Koordinater sweref 99TM: 593 122, 6751 595
Kompassriktning: 333o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Sida 4 av 4

Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft
Bilaga J – Fotomontage J: Jädraås

Fotopunkt: Jädraås
Koordinater sweref 99TM: 579 650, 6746 170
Kompassriktning: 21o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Jädraås
Koordinater sweref 99TM: 579 650, 6746 170
Kompassriktning: 21o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Sida 2 av 4

Fotomontage J: Jädraås, röntgen

Fotopunkt: Jädraås
Koordinater sweref 99TM: 579 650, 6746 170
Kompassriktning: 21o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Sida 3 av 4

Fotopunkt: Jädraås
Koordinater sweref 99TM: 579 650, 6746 170
Kompassriktning: 21o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Sida 4 av 4

Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft
Bilaga K – Fotomontage K: Åmot

Fotopunkt: Åmot
Koordinater sweref 99TM: 577 340, 6759 309
Kompassriktning: 38o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Åmot
Koordinater sweref 99TM: 577 340, 6759 309
Kompassriktning: 38o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotomontage K: Åmot, röntgen

Fotopunkt: Åmot
Koordinater sweref 99TM: 577 340, 6759 309
Kompassriktning: 38o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Åmot
Koordinater sweref 99TM: 577 340, 6759 309
Kompassriktning: 38o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Sida 2 av 2

Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft
Bilaga L – Fotomontage L: Svartsbo

Fotopunkt: Svartsbo
Koordinater sweref 99TM: 587 634, 6759 876
Kompassriktning: 350o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Svartsbo
Koordinater sweref 99TM: 587 634, 6759 876
Kompassriktning: 350o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotomontage L: Svartsbo, röntgen

Fotopunkt: Svartsbo
Koordinater sweref 99TM: 587 634, 6759 876
Kompassriktning: 350o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Svartsbo
Koordinater sweref 99TM: 587 634, 6759 876
Kompassriktning: 350o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Sida 2 av 2

Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft
Bilaga M – Fotomontage M: Movägen

Fotopunkt: Movägen
Koordinater sweref 99TM: 591 724, 6756 269
Kompassriktning: 343o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Movägen
Koordinater sweref 99TM: 591 724, 6756 269
Kompassriktning: 343o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Sida 2 av 4

Fotomontage M: Movägen, röntgen

Fotopunkt: Movägen
Koordinater sweref 99TM: 591 724, 6756 269
Kompassriktning: 343o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Sida 3 av 4

Fotopunkt: Movägen
Koordinater sweref 99TM: 591 724, 6756 269
Kompassriktning: 343o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Sida 4 av 4

Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft
Bilaga N – Fotomontage N: Mörtebo

Fotopunkt: Mörtebo
Koordinater sweref 99TM: 596 970, 6761 551
Kompassriktning: 300o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Mörtebo
Koordinater sweref 99TM: 596 970, 6761 551
Kompassriktning: 300o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Sida 2 av 4

Fotomontage N: Mörtebo, röntgen

Fotopunkt: Mörtebo
Koordinater sweref 99TM: 596 970, 6761 551
Kompassriktning: 300o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Sida 3 av 4

Fotopunkt: Mörtebo
Koordinater sweref 99TM: 596 970, 6761 551
Kompassriktning: 300o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Sida 4 av 4

Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft
Bilaga O – Fotomontage O: Grönviken

Fotopunkt: Grönviken
Koordinater sweref 99TM: 592 002, 6766 509
Kompassriktning: 318o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Grönviken
Koordinater sweref 99TM: 592 002, 6766 509
Kompassriktning: 318o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Movägen
Koordinater sweref 99TM: 591 724, 6756 269
Kompassriktning: 343o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Fotomontage O: Grönviken, röntgen

Fotopunkt: Grönviken
Koordinater sweref 99TM: 592 002, 6766 509
Kompassriktning: 318o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Grönviken
Koordinater sweref 99TM: 592 002, 6766 509
Kompassriktning: 318o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Movägen
Koordinater sweref 99TM: 591 724, 6756 269
Kompassriktning: 343o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Sida 2 av 2

Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft
Bilaga P – Fotomontage P: Lingbo kyrka

Fotopunkt: Lingbo kyrka
Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248
Kompassriktning: 300o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Lingbo kyrka
Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248
Kompassriktning: 300o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Sida 2 av 4

Fotomontage P: Lingbo kyrka, röntgen

Fotopunkt: Lingbo kyrka
Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248
Kompassriktning: 300o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Sida 3 av 4

Fotopunkt: Lingbo kyrka
Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248
Kompassriktning: 300o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Sida 4 av 4

Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft
Bilaga Q – Fotomontage Q: Klubbäcken

Fotopunkt: Klubbäcken
Koordinater sweref 99TM: 595 857, 6767 552
Kompassriktning: 287o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Klubbäcken
Koordinater sweref 99TM: 595 857, 6767 552
Kompassriktning: 287o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Lingbo kyrka
Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248
Kompassriktning: 300o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Fotomontage Q: Klubbäcken, röntgen

Fotopunkt: Klubbäcken
Koordinater sweref 99TM: 595 857, 6767 552
Kompassriktning: 287o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Klubbäcken
Koordinater sweref 99TM: 595 857, 6767 552
Kompassriktning: 287o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Lingbo kyrka
Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248
Kompassriktning: 300o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Sida 2 av 2

Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft
Bilaga R – Fotomontage R: Långbo

Fotopunkt: Långbo
Koordinater sweref 99TM: 590 983, 6775 740
Kompassriktning: 222o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Långbo
Koordinater sweref 99TM: 590 983, 6775 740
Kompassriktning: 222o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Lingbo kyrka
Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248
Kompassriktning: 300o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Fotomontage R: Långbo, röntgen

Fotopunkt: Långbo
Koordinater sweref 99TM: 590 983, 6775 740
Kompassriktning: 222o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Långbo
Koordinater sweref 99TM: 590 983, 6775 740
Kompassriktning: 222o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Lingbo kyrka
Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248
Kompassriktning: 300o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Sida 2 av 2

Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft
Bilaga S – Fotomontage S: Tönsen

Fotopunkt: Tönsen
Koordinater sweref 99TM: 583 352, 6779 621
Kompassriktning: 180o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Tönsen
Koordinater sweref 99TM: 583 352, 6779 621
Kompassriktning: 180o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Lingbo kyrka
Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248
Kompassriktning: 300o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Fotomontage S: Tönsen, röntgen

Fotopunkt: Tönsen
Koordinater sweref 99TM: 583 352, 6779 621
Kompassriktning: 180o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Tönsen
Koordinater sweref 99TM: 583 352, 6779 621
Kompassriktning: 180o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Lingbo kyrka
Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248
Kompassriktning: 300o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Sida 2 av 2

Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft
Bilaga T – Fotomontage T: Järnvägsbron

Fotopunkt: Järnvägsbron
Koordinater sweref 99TM: 591 735, 6771 612
Kompassriktning: 290o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Järnvägsbron
Koordinater sweref 99TM: 591 735, 6771 612
Kompassriktning: 290o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Lingbo kyrka
Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248
Kompassriktning: 300o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Fotomontage T: Järnvägsbron, röntgen

Fotopunkt: Järnvägsbron
Koordinater sweref 99TM: 591 735, 6771 612
Kompassriktning: 290o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Järnvägsbron
Koordinater sweref 99TM: 591 735, 6771 612
Kompassriktning: 290o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Lingbo kyrka
Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248
Kompassriktning: 300o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 220 meter

Sida 2 av 2

Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft
Bilaga 3 – Fotomontage U: Bysjön

Fotopunkt: Bysjön
Koordinater sweref 99TM: 592 809, 6751 578
Kompassriktning: 348o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Bysjön
Koordinater sweref 99TM: 592 809, 6751 578
Kompassriktning: 348o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Bysjön
Koordinater sweref 99TM: 592 809, 6751 578
o

Sida 2 av 3

Fotomontage U: Bysjön, röntgen

Fotopunkt: Bysjön
Koordinater sweref 99TM: 592 809, 6751 578
Kompassriktning: 348o
Antal verk: 23
Totalhöjd: 150 meter

Fotopunkt: Bysjön
Koordinater sweref 99TM: 592 809, 6751 578
Kompassriktning: 348o
Antal verk: 13
Totalhöjd: 180 meter

Fotopunkt: Bysjön
Koordinater sweref 99TM: 592 809, 6751 578
Kompassriktning: 348o

Sida 3 av 3

Projekt:

Användarlicens:

Stor-Vrången Ändringstillstånd

Eolus Vind AB
Box 95
SE-281 21 Hässleholm
+46 0451-49150
Jacob Nilsson / jacob.nilsson@eolusvind.com
Beräknad:

2019-02-04 15:46/3.2.737

SHADOW - Huvudresultat
Beräkning: 20190204 13 st V136, 180m totalhöjd
Antaganden för skuggberäkningar
Maximalt avstånd för påverkan
Beräkna endast när mer än 20 % av solen skyms av rotorbladet
Titta i VKV tabell
Minsta solhöjd över horisonten för påverkan
Dag steg för beräkning
Tidsteg för beräkning

3 °
1 dagar
1 minuter

Solsken sannolikhet S (Medelvärde soltimmar per dag) [BORLANGE]
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1,76 2,86 3,88 5,64 9,16 8,08 7,55 5,65 4,80 3,10 1,88 1,43
Driftl tid
N NNO ONO O OSO SSO S SSV VSV V VNV NNV Totalt
744 621 380 443 517 520 650 777 891 964 824 695 8 026
För att undvika skuggor från de VKV som inte syns görs en ZVI beräkning före
skuggberäkningen. ZVI-beräkningen grundas på följande antaganden:
Höjdkonturer används: Höjdlinjer: CONTOURLINE_Lingbo_1.wpo (3)
Hinder som används vid beräkning
Ögonhöjd för karta: 1,5 m
Nätupplösning: 1,0 m
Alla koordinater är i
SWE99TM

Skala 1:75 000
Skuggmottagare

Nytt vindkraftverk

VKV
X(Ost)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

584
584
584
584
585
585
586
586
586
587
588
588
587

229
299
909
833
453
924
551
365
770
648
423
091
984

Y(Nord)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

773
772
773
772
772
772
773
772
772
772
771
771
771

Z

344
945
248
722
827
759
044
571
372
223
427
289
666

VKV-typ
Giltig Tillverkare. Typ-generator

Raddata/Beskrivning

[m]
313,2
312,0
293,3
310,0
300,0
285,0
279,6
292,0
290,0
285,0
268,7
255,0
267,2

VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS

V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136

4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2

MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW

4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200

136.0
136.0
136.0
136.0
136.0
136.0
136.0
136.0
136.0
136.0
136.0
136.0
136.0

...Ja
...Ja
...Ja
...Ja
...Ja
...Ja
...Ja
...Ja
...Ja
...Ja
...Ja
...Ja
...Ja

VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS

V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136

4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2

MW-4
MW-4
MW-4
MW-4
MW-4
MW-4
MW-4
MW-4
MW-4
MW-4
MW-4
MW-4
MW-4

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Skuggdata
Effekt,
Rotordiameter Navhöjd Beräkning RPM
nominell
avstånd
[kW]
[m]
[m]
[m]
[RPM]
4 200
136,0
112,0
1 802
12,8
4 200
136,0
112,0
1 802
12,8
4 200
136,0
112,0
1 802
12,8
4 200
136,0
112,0
1 802
12,8
4 200
136,0
112,0
1 802
12,8
4 200
136,0
112,0
1 802
12,8
4 200
136,0
112,0
1 802
12,8
4 200
136,0
112,0
1 802
12,8
4 200
136,0
112,0
1 802
12,8
4 200
136,0
112,0
1 802
12,8
4 200
136,0
112,0
1 802
12,8
4 200
136,0
112,0
1 802
12,8
4 200
136,0
112,0
1 802
12,8

Skuggmottagare-Indata
No. Namn

A
B
C
D
E
F
G

Vrånga 1
Vrånga 2
Vrånga 3
Vrånga 4
Idafors 1
Idafors 2
Lill-Vrången

X(Ost)

588
588
587
587
584
584
586

141
199
752
851
369
494
552

Y(Nord)

6
6
6
6
6
6
6

772
772
773
773
770
770
770

661
947
244
457
344
315
981

Z
[m]
202,1
190,1
192,7
186,4
260,0
265,0
281,9

Bredd Höjd Höjd Lutning Riktningsläge Ögonhöjd öor ZVI
ö.m.. fönster
[m] [m] [m]
[°]
[m]
5,0
5,0 2,0
0,0
Växthusläge
2,0
5,0
5,0 2,0
0,0
Växthusläge
2,0
5,0
5,0 2,0
0,0
Växthusläge
2,0
5,0
5,0 2,0
0,0
Växthusläge
2,0
5,0
5,0 2,0
0,0
Växthusläge
2,0
5,0
5,0 2,0
0,0
Växthusläge
2,0
5,0
5,0 2,0
0,0
Växthusläge
2,0

Beräkning Resultat
Skuggmottagare
No. Namn

A Vrånga 1
B Vrånga 2

Skuggor, värsta fall
Skuggor, förväntade värden
Skuggtimmar Skuggdagar
Max skugga
Skuggtimmar
per år
per år
timmar per dag
per år
[t/år]
[dagar/år]
[t/dag]
[t/år]
134:58
209
1:17
23:20
95:14
180
1:05
15:55

Fortsättning på nästa sida...
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SHADOW - Huvudresultat
Beräkning: 20190204 13 st V136, 180m totalhöjd
...fortsättning från föregående sida
Skuggor, värsta fall
Skuggor, förväntade värden
No. Namn
Skuggtimmar Skuggdagar
Max skugga
Skuggtimmar
per år
per år
timmar per dag
per år
[t/år]
[dagar/år]
[t/dag]
[t/år]
C Vrånga 3
72:55
196
0:37
12:30
D Vrånga 4
41:25
136
0:27
7:14
E Idafors 1
0:00
0
0:00
0:00
F Idafors 2
0:00
0
0:00
0:00
G Lill-Vrången
12:22
73
0:20
2:55

Total skuggpåverkan hos skuggmottagare från enskilda vindkraftverk
No. Namn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS

V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136

4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2
4/4,2

MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW

4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200

136.0
136.0
136.0
136.0
136.0
136.0
136.0
136.0
136.0
136.0
136.0
136.0
136.0

!O!
!O!
!O!
!O!
!O!
!O!
!O!
!O!
!O!
!O!
!O!
!O!
!O!

nav:
nav:
nav:
nav:
nav:
nav:
nav:
nav:
nav:
nav:
nav:
nav:
nav:

112,0
112,0
112,0
112,0
112,0
112,0
112,0
112,0
112,0
112,0
112,0
112,0
112,0

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

(TOT:180,0
(TOT:180,0
(TOT:180,0
(TOT:180,0
(TOT:180,0
(TOT:180,0
(TOT:180,0
(TOT:180,0
(TOT:180,0
(TOT:180,0
(TOT:180,0
(TOT:180,0
(TOT:180,0

m)
m)
m)
m)
m)
m)
m)
m)
m)
m)
m)
m)
m)

(1036)
(1037)
(1038)
(1039)
(1040)
(1041)
(1042)
(1043)
(1044)
(1045)
(1046)
(1047)
(1048)

Värsta fall Förväntad
[t/år]
[t/år]
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
34:47
7:18
18:20
3:36
31:58
6:05
95:09
17:12
43:51
6:34
32:54
5:14
58:43
9:32

Totaltider i tabeller för skuggmottagare respektive VKV kan vara olika, eftersom ett vindkraftverk kan ge skuggor hos två eller flera skuggmottagare samtidigt och/eller skuggmottagare kan få skuggor från två eller flera
vindkraftverk samtidigt.
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SHADOW - Karta
Beräkning: 20190204 13 st V136, 180m totalhöjd
Timmar per år,
verkligt fall
0
5
10
50

Nytt vindkraftverk

0
1
2
3
4 km
Karta: Terrängkarta , Utskriftskala 1:70 000, Kartcentrum SWE99TM Ost: 586 320 Nord: 6 772 320
Skuggmottagare
Flicker karta nivå: Höjdlinjer: CONTOURLINE_Lingbo_1.wpo (3)
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DECIBEL - Huvudresultat
Beräkning: 20190211 13 st V136, 180m totalhöjd
SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE
VINDKRAFTVERK
Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad
metod "Ljud frånvindkraftverk", 2010 (NV dnr 382-6897-07 Rv)

Alla koordinater är i
SWE99TM

Nytt vindkraftverk

Skala 1:75 000
Ljudkänsligt område

VKV
X(Ost)

Y(Nord)

Z

VKV-typ
Giltig Tillverkare. Typ-generator

Raddata/Beskrivning

[m]
1 584 229 6 773 344 313,2 VESTAS V136
2 584 299 6 772 945 312,0 VESTAS V136
3 584 909 6 773 248 293,3 VESTAS V136
4 584 833 6 772 722 310,0 VESTAS V136
5 585 453 6 772 827 300,0 VESTAS V136
6 585 924 6 772 759 285,0 VESTAS V136
7 586 551 6 773 044 279,6 VESTAS V136
8 586 365 6 772 571 292,0 VESTAS V136
10 586 770 6 772 372 290,0 VESTAS V136
11 587 648 6 772 223 285,0 VESTAS V136
12 588 423 6 771 427 268,7 VESTAS V136
13 588 091 6 771 289 255,0 VESTAS V136
14 587 984 6 771 666 267,2 VESTAS V136
h) Allmän oktavfördelning används

4,2MW
4,2MW
4,2MW
4,2MW
4,2MW
4,2MW
4,2MW
4,2MW
4,2MW
4,2MW
4,2MW
4,2MW
4,2MW

4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200

1...Ja
1...Ja
1...Ja
1...Ja
1...Ja
1...Ja
1...Ja
1...Ja
1...Ja
1...Ja
1...Ja
1...Ja
1...Ja

VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS

V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136
V136

4,2MW-4
4,2MW-4
4,2MW-4
4,2MW-4
4,2MW-4
4,2MW-4
4,2MW-4
4,2MW-4
4,2MW-4
4,2MW-4
4,2MW-4
4,2MW-4
4,2MW-4

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Effekt,
Rotordiameter Navhöjd
nominell
[kW]
[m]
[m]
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0
4 200
136,0
112,0

Ljuddata
Skapad Namn
av
USER
USER
USER
USER
USER
USER
USER
USER
USER
USER
USER
USER
USER

Mode
Mode
Mode
Mode
Mode
Mode
Mode
Mode
Mode
Mode
Mode
Mode
Mode

"0"- 103,9 dB HH112/162 V136 4,2 MW
"0"- 103,9 dB HH112/162 V136 4,2 MW
"0"- 103,9 dB HH112/162 V136 4,2 MW
"0"- 103,9 dB HH112/162 V136 4,2 MW
"0"- 103,9 dB HH112/162 V136 4,2 MW
"SO1"- 102,0 dB HH112/162 V136 4,2 MW
"0"- 103,9 dB HH112/162 V136 4,2 MW
"SO1"- 102,0 dB HH112/162 V136 4,2 MW
"SO1"- 102,0 dB HH112/162 V136 4,2 MW
"SO1"- 102,0 dB HH112/162 V136 4,2 MW
"SO1"- 102,0 dB HH112/162 V136 4,2 MW
"SO1"- 102,0 dB HH112/162 V136 4,2 MW
"SO1"- 102,0 dB HH112/162 V136 4,2 MW

Vindhastighet LwA,ref Rena
toner
[m/s]
[dB(A)]
8,0
103,9
Nej
8,0
103,9
Nej
8,0
103,9
Nej
8,0
103,9
Nej
8,0
103,9
Nej
8,0
102,0
Nej
8,0
103,9
Nej
8,0
102,0
Nej
8,0
102,0
Nej
8,0
102,0
Nej
8,0
102,0
Nej
8,0
102,0
Nej
8,0
102,0
Nej

Beräkning Resultat
Ljudnivå
Ljudkänsligt område
No. Namn
X(Ost)
A
B
C
D
E
F
G

Vrånga 1
Vrånga 2
Vrånga 3
Vrånga 4
Idafors 1
Idafors 2
Lill-Vrången

588
588
587
587
584
584
586

141
199
752
851
369
494
552

Y(Nord)
6
6
6
6
6
6
6

772
772
773
773
770
770
770

661
947
244
457
344
315
981

Krav
Ljudnivå Kraven uppfyllda ?
Z
Imissionshöjd Ljud
Från VKV
Ljud
[m]
[m]
[dB(A)] [dB(A)]
202,1
1,5
40
38
Ja
190,8
1,5
40
35
Ja
192,7
1,5
40
36
Ja
185,5
1,5
40
34
Ja
260,0
1,5
30
30
Ja
265,0
1,5
30
30
Ja
282,0
1,5
34
34
Ja

Avstånd (m)
VKV
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14

A
3971
3852
3284
3308
2692
2219
1635
1778
1400
659
1266
1373
1007

B
3989
3899
3303
3373
2748
2282
1651
1872
1540
910
1536
1661
1299

C
3525
3466
2843
2966
2337
1892
1218
1542
1313
1026
1937
1984
1595

D
3623
3588
2949
3106
2479
2049
1364
1730
1531
1250
2109
2181
1796

E
3004
2602
2954
2423
2709
2873
3472
2990
3143
3779
4196
3840
3849

F
3041
2637
2961
2430
2688
2831
3417
2930
3068
3686
4083
3726
3742

G
3314
2989
2799
2447
2148
1886
2063
1601
1408
1657
1924
1570
1588
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DECIBEL - Karta 8,0 m/s
Beräkning: 20190211 13 st V136, 180m totalhöjd
Ljud [dB(A)]
30
34
40

Nytt vindkraftverk

0
1
2
3
4 km
Karta: Terrängkarta , Utskriftskala 1:75 000, Kartcentrum SWE99TM Ost: 586 326 Nord: 6 772 317
Ljudkänsligt område
Ljudberäkningsmodell: Svensk 2009. Vindhastighet: 8,0 m/s
Höjd över havet från aktivt linjeobjekt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-02-12

1(2)
Referens

KS 2019/00046

Kommunkontoret
Krüger, Joachim, 0297-55527
joachim.kruger@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Ändring av styrdokument Bionär Närvärme AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Godkänna ändring av Bionär Närvärme AB:s styrdokument angående
aktieägaravtal (bilaga 1), bolagsordning (bilaga 2) och ägardirektiv
(bilaga 3).
Sammanfattning av ärendet
Bionär Närvärme AB:s styrelse föreslår ändring av bolagets styrdokument.
Som framgår av beslutsunderlaget kommer verksamheten efter flera års
uppbyggnadsfas fortsatt ha en prägel av konsolidering. I nuläget ser bolaget
ingen ytterligare geografisk expansion.
Fokus läggs på optimering av verksamheten, varför justering av
aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv föreslås.
Styrelsemöten med anledning av lagefterlevnad och myndighetsrapportering
kommer därför vara i fokus och värdet av sammanträden med korta
mellanrum sjunker. Antalet ledamöter i styrelsen kan med samma logik vara
lägre.
Förslag till ändringar enligt bifogade beslutsunderlag.
- aktieägaravtal
- bolagsordning
- ägardirektiv
Ärendet behöver beredas respektive kommunstyrelse/kommunfullmäktige
innan Bionär Närvärme AB:s årsstämma 2019-04-26.
Beslutsunderlag
"[Här listar du bilagor till ditt ärende, om det finns några]"
Ärendet
"[Här beskriver du ärendet i detalj. Syns EJ i protokollet!]"

Datum

Ockelbo kommun

"[Namn - chef]"
"[Titel - chef]"

Beslutet ska skickas till
"[Skriv text här]"

2019-02-12

KS 1.1.1.1
2019/00046

Eriksson, Ann-Chatrine

Sida

2(2)

§ 749: Bilaga 1

Handläggare, telefonnummer

Datum/Dokument ID

2018-12-06 / 20181106-297

Mellan Gävle Energi AB, org.nr 556407-2501, Ockelbo kommun, org.nr 212000-2288,
och Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 (”Parterna”) har träffats
följande
Aktieägaravtal
1

Avtalets huvudprinciper och syfte

Bionär Närvärme AB, org.nr 556678-4160, (”Bolaget”) ska bedriva produktion,
distribution och försäljning av värme samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bolaget ska på affärsmässig grund äga och/eller driva mindre värme- och
fjärrvärmeanläggningar. Verksamheten ska ha en uttalad tillväxtinriktning där
produktions- och distributionsresurser för närvärme skall knytas till Bolaget genom
samarbeten, nyinvesteringar eller förvärv. Bolagets verksamhet ska präglas av
positiva miljövärden och ett uthålligt samhälle. Genom att samordna flera mindre
enheter för värmeproduktion skall skalfördelar uppnås inom teknik, inköp,
försäljning, drift och underhåll samt administration.
Bolaget ska, med helhetssyn på ekonomi, service och miljö tillgodose behovet av
produkter och tjänster hos olika kundkategorier.
Vid bristande överensstämmelse mellan bolagsordningen och detta avtal (”Avtalet”)
ska Avtalet såvitt lag medger det äga företräde.
2

Bolagsordning och ägardirektiv

Vid Avtalets ikraftträdande ska gälla den bolagsordning som framgår av Bilaga 1 och
det ägardirektiv som framgår av Bilaga 2.
3

Aktieinnehav

Aktiekapitalet ska uppgå till minst tio och högst 40 miljoner kronor. Antalet aktier har
fördelats efter respektive delägares bidrag till bolaget.

1(7)

Datum/Dokument ID

2018-12-06 / 20181106-297

2(7)

Följande aktiefördelning ska gälla
Gävle Energi AB
Ockelbo kommun
Älvkarleby Kommun
4

59 %
24 %
17 %
100 %

Kapitalförändring

Ökning eller nedsättning av aktiekapitalet, emission av konvertibla skuldebrev,
utgivande av skuldebrev med optionsrätt till nyteckning samt vinstandelsbevis ska
ske i förhållande till Parternas aktieinnehav.
Vid finansiering av nybyggnation av värmesystem, förvärv av tillgångar eller bolag
gäller – ifall inte alla Parter vill bidra med kapital – att ökning av aktiekapitalet genom
nyemission får ske genom riktad nyemission till den eller de av Parterna som är
villig(a) att bidra med nödvändigt kapital.
I det fall en riktad nyemission innebär att någon av Parternas andel av Bolagets
aktiekapital understiger 10 % måste alla Parterna vara överens om den riktade
nyemissionen.
5

Nya aktieägare

Skulle ytterligare intressent önska bli delägare i Bolaget ska detta, efter enhälligt
beslut därom av Parterna, ske genom att aktiekapitalet ökas genom en till den nya
intressenten riktad nyemission eller att intressenten övertar utträdande Parts aktier.
Intressent ska för att få bli aktieägare skriftligen godkänna och förklara sig inträda
som Part i Avtalet och i andra uppgörelse i anledning av Avtalet
6

Närmare om bolagets verksamhet

Under punkten 1 beskrivs bolagets huvudsakliga verksamhet. Den primära
verksamheten är att äga och driva produktionsanläggningar och distributionsnät för
värme.
Förutom den primära verksamheten kan också Bolaget åta sig att driva
närvärmeanläggningar och distributionsnät på entreprenad.
Bolaget ska också kunna bedriva verksamhet, egen eller på entreprenad, inom
områdena produktion och distribution av kyla, samt förnybar kraftproduktion.

Datum/Dokument ID

2018-12-06 / 20181106-297
7

3(7)

Styrelse, verkställande direktör och revisorer

Styrelse och revisorer utses på det sätt som anges i bolagsordningen, se Bilaga 1.
Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. Kommunfullmäktige i
Ockelbo och Älvkarleby utser en styrelseledamot och i förekommande fall en
suppleant vardera. Kommunfullmäktige i Gävle utser två ledamöter och i
förekommande fall två suppleanter. Parterna kan i samråd utse en (extern) ledamot
med särskild sakkunskap. Denna ledamot utses formellt av kommunfullmäktige i
Gävle.
Styrelsens ordförande utses på förslag av den eller de av Parterna som innehar mer
än 50 % av röstetalet i Bolaget.
Gävle kommuns riktlinjer för arvodering av styrelseledamöter ska tillämpas.
Revisor med suppleant utses av bolagsstämman till slutet av den ordinarie
bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer.
Förutom ordinarie revisor ska på förslag från Parterna en lekmannarevisor samt
suppleant för denna utses av kommunfullmäktige i Gävle kommun.
8
8.1

Särskilda beslutsregler
Följande beslut ska för att vara giltiga fattas av en fulltalig och enhällig
styrelse:
A

investeringar överstigande fastställd budgetram för året samt avtal om
överlåtelse eller förvärv av fastighet, rörelse eller rörelsegren
överstigande två miljoner kronor, annan tillgång eller samarbete med
annat företag om sådant projekt eller avtal som i väsentlig mån påverkar
Bolagets verksamhet;

B

bildande, överlåtelse eller nedläggning av dotterföretag,

C

ingående av borgensåtagande eller ställande av annan säkerhet,

D

upptagande av nya långfristiga lån överstigande två miljoner kronor,

E

fastställande av VD-instruktion inkluderande riskprofilering,
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väsentliga avtal eller förändring av sådana avtal med Part eller Part
närstående,

G

tillsättande av verkställande direktör.
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Om enighet mellan Parternas representanter i styrelsen inte uppnås i
frågor som anges i denna punkt ska, om någon styrelseledamot så begär,
frågan hänskjutas till bolagstämman för avgörande.
8.2

9

För beslut i följande frågor på bolagsstämman fordras enighet mellan
Parterna
A

till bolagsstämman hänskjuten fråga enligt punken 1 ovan,

B

ändring av bolagsordningen,

C

vinstutdelning,

D

inställande av Bolagets betalningar, ansökan om Bolagets försättande i
konkurs eller beslut om att Bolaget ska träda i likvidation i annat fall än
då så ska ske enligt lag,

E

ändring av ägardirektiv.

Vinstdisposition

Bolaget ska drivas efter sunda affärsmässiga principer i syfte att på lång sikt
tillförsäkra aktieägarna bästa möjliga värdetillväxt.
Vinsten i Bolaget ska i första hand återinvesteras inom Bolagets verksamhet genom
förvärv eller investeringar i befintlig verksamhet.
10 Finansiering
Parterna är överens om att Bolaget ska eftersträva att i den egna rörelsen generera
kapital till finansiering av sin löpande verksamhet.
Om Bolaget till följd av förlust eller av annan orsak behöver tillskott av ytterligare
kapital för att undvika konkurs eller likvidation är Parterna skyldiga att tillföra
erforderligt kapital i proportion till sina respektive innehav av aktier i Bolaget.
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11 Borgensåtagande
Parterna ska vid varje tillfälle lämna Bolaget erforderlig borgen för den eventuella
upplåning Bolaget gör för att finansiera sin löpande verksamhet eller förvärv.
Parternas sammanlagda borgensåtagande får vid var tid uppgå till högst 100 miljoner
kronor. Tvingas Part infria borgensåtagande ska detta fördelas i förhållande till
Parternas aktieinnehav.
12 Hembudsskyldighet
Om Part vill utträda ur detta avtalsförhållande eller pantsätta, sälja eller på annat
sätt förfoga över aktier eller teckningsrätter i Bolaget eller om aktie på annat sätt
avses övergå till annan än Part ska aktierna eller teckningsrätterna först omedelbart
hembjudas de andra Parterna. Anmälan ska ske till Bolagets styrelse vilken i sin tur
underrättar Parterna om hembudet. Hembud ska ske genom rekommenderat brev.
Part, som vill begagna sin rätt till inlösen, ska lämna svar till styrelsen i
rekommenderat brev inom en månad från det hembudet mottogs. Om flera Parter
vill begagna sin rätt till inlösen ska den ske i proportion till storleken av deras tidigare
innehav.
I enlighet med bolagsordningen för Bolaget ska lösenbeloppet, där aktierna
förvärvats genom köp, utgöras av köpeskillingen, dock högst ett belopp motsvarande
aktiernas andel av det verkliga värdet av Bolaget. Om Parterna inte kan enas om
värdet, ska den frågan avgöras av skiljenämnd enligt lagen (1999:116) om
skiljeförfarande.
Om aktier i Bolaget skulle övergå till annan än Part, ska den nytillträdande
aktieägaren omedelbart även inträda som Part i detta avtal. Avgående Part
garanterar att så sker.
13 Ägarförändring hos Part
Skulle någon som är Part i detta Avtal förvärvas av eller uppgå i annan juridisk person
eller intressegrupp ska den Parten hembjuda sina aktier i Bolaget till de andra
Parterna. Detta gäller inte om kommun eller helägt kommunalt bolag förvärvar Part.
Priset ska motsvara verkligt värde. Om Parterna inte kan enas om värdet, ska den
frågan avgöras av skiljenämnd enligt lagen om skiljeförfarande.
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14 Avtalets giltighetstid
Detta avtal ersätter tidigare träffat aktieägaravtal och träder i kraft den dag
kommunfullmäktige i Gävle, Ockelbo och Älvkarleby kommuner godkänt Avtalet.
Avtalet gäller till och med den 31 december 2023 och förlängs tre år i taget om ingen
uppsägning skett senast nio månader före avtalstidens utgång.
15 Förtida uppsägning
Part har rätt att säga upp detta avtal i förtid om
1. Parterna vid upprepade tillfällen ej lyckats nå enighet i fråga där sådan
enighet erfordras enligt punkt 8 ovan och den bristande enigheten Parterna
emellan äventyrar Bolagets fortsatta verksamhet eller
2. Förutsättningarna för detta avtal väsentligt rubbas och överenskommelsen
enligt punkt 18 nedan ej kan åstadkommas eller
3. Part bryter mot bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig
betydelse för övriga Parter samt att den felande Parten inte inom 60 dagar
efter skriftlig anmaning därom vidtagit rättelse.
Uppsägning ska ske skriftligen med sex månaders uppsägningstid, utom vid
uppsägning på grund av skäl, som anges i 3 ovan, där uppsägningstiden ska vara tre
månader.
Vid uppsägning enligt 1 och 2 ovan ska uppsägande Part genast hembjuda övriga
Parter sina aktier i Bolaget till inlösen vid uppsägningstidens utgång. Vid uppsägning
på grund av avtalsbrott enligt 3 ovan ska motsvarande gälla för den felande Parten.
Om Part eller Parter, som hembjudits aktier enligt föregående stycke, inte inom tre
månader efter mottagande av hembudet förklarat sig villig/a att inlösa aktierna, ska
denne/dessa i sin tur hembjuda övrig/a Part/er sina aktier enligt motsvarande regler.
Så snart hembjudande Part mottagit förklaring av att annan Part önskar inlösa de
hembjudna aktierna, ska den förstnämnde överlämna sina aktier, vederbörligen
transporterade in blanco, till inlösande Part/er, varvid äganderätten övergår. Finns
flera inlösenberättigade Parter, ska inlösen ske i proportion till storleken av deras
tidigare innehav.
Köpeskillingen ska erläggas mot faktura, 10 dagar netto. Om Parterna inte kan enas
om priset – som ska motsvara aktiernas verkliga värde – ska den frågan avgöras av
skiljenämnd enligt lagen om skiljeförfarande.
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Vid inlösen på grund av Parts avtalsbrott är den avtalsbrytande Parten
skadeståndsskyldig gentemot de andra Parterna.
Om avtalet sagts upp enligt denna punkt och hembjudna aktier inlösts, ska
kvarvarande Parter anpassa avtalet i de avseende som föranleds av den förändrade
ägarkretsen.
16 Tvist
Tvist enligt detta avtal ska avgöras i allmän domstol utom såvitt avser
värderingsfrågor.
17 Väsentligt förändrade förutsättningar
Om förutsättningarna för detta avtal skulle ändras väsentligt till följd av
omständighet utanför Parternas rådighet och som inte kunnat förutses vid avtalets
undertecknande så att det blir oskäligt betungande för någon eller några av Parterna
eller om avtalet till följd ändring i lag eller annan omständighet utom Parternas
kontroll ej skulle kunna tillämpas i enlighet med Parternas intentioner vid avtalets
tillkomst, ska på begäran av Part förhandlingar inledas i syfte att anpassa avtalet till
de ändrade förhållandena så att balans Parterna emellan återställs.
18 Avtalets godkännande
En förutsättning för detta avtals giltighet är att kommunfullmäktige i Gävle, Ockelbo
och Älvkarleby kommuner godkänner avtalet.
__________________________________________
[Återstående del av denna sida lämnas blank]

§ 749: Bilaga 2
Handläggare, telefonnummer
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Bolagsordning Bionär Närvärme 2009, antagen av KF 090302
Org nr 556678-4160
Antagen av Gävle kommunfullmäktige 0000-00-00
Ockelbo kommunfullmäktige 0000-00-00 och
Älvkarleby kommunfullmäktige 0000-00-00
§1. Firma
Aktiebolagets firma är Bionär Närvärme AB.
§2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gävle kommun.
§3. Föremål för verksamheten
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom produktion och distribution av värme,
samt förnybar kraftproduktion, och därmed förenlig verksamhet.
§ 4. Ändamål för bolagets verksamhet
Ändamålet för bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala
kompetensen, bedriva verksamhet inom produktion och distribution av värme, samt
förnybar kraftproduktion och därmed förenlig verksamhet.
§ 5. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000 kronor.
§ 6. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 100.000 och högst 400.000 stycken.
§ 7. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta styrelseledamöter. Högst fyra
suppleanter får utses.
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Kommunfullmäktige i Ockelbo och Älvkarleby utser en styrelseledamot och i
förekommande fall en suppleant vardera. Kommunfullmäktige i Gävle utser två
ledamöter och i förekommande fall två suppleanter.
§ 8. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning, utses revisor med suppleant eller ett
registrerat revisionsbolag.
§ 9. Lekmannarevisorer
Kommunfullmäktige i Gävle utser för samma mandatperiod som gäller för bolagets
styrelse, en lekmannarevisor med suppleant.
§ 10. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen skall innehålla
förslag till dagordning för stämman.
§ 11. Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor med suppleant.
9. Anmälan av respektive kommunfullmäktiges val av styrelse och
styrelsesuppleanter.
10. Val i förekommande fall av revisor med suppleant samt lekmannarevisor med
suppleant.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
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§ 12. Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
§ 13 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör
att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i
förening. Dock äger verkställande direktör rätt att ensam teckna bolagets firma
beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen
ankommer på verkställande direktören.
§ 14. Rösträtt
Vid bolagsstämma får företrädare för aktieägare rösta för samtliga ägda och
företrädda aktier utan begränsningar i röstetalet.
§ 15. Inspektionsrätt för kommunstyrelsen
Kommunstyrelserna i Gävle, Ockelbo och Älvkarleby kommuner äger rätt att ta del av
bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet. Gävles, Ockelbos och Älvkarlebys kommunfullmäktiges ledamöter har
rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Även representanter för massmedia
har rätt att närvara vid bolagsstämma, såvida inte stämman för visst tillfälle beslutar
annat.
§ 16. Hembudsskyldighet
Har äganderätten till aktie övergått till annan som inte tidigare är ägare i bolaget skall
förvärvaren genast hembjuda aktien till övriga aktieägare till inlösen genom skriftlig
anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten ska därvid styrkas samt uppgift lämnas om
den betingade köpeskillingen.
När anmälan gjorts om akties övergång ska styrelsen genast skriftligen, på sätt som
kallelse till bolagsstämmor är föreskrivet, meddela detta till varje lösningsberättigad
aktieägare, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att
skriftligen framställa lösningsanspråk inom två månader, räknat från anmälan hos
styrelse om akties övergång. Lösningsrätten ska inte kunna utnyttjas för ett mindre
antal aktier än erbjudandet omfattar.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan fördelas i
proportion till deras tidigare innehav. Vid fördelningen ska gälla att avrundning sker
uppåt eller nedåt till närmast heltal aktier. Lösenbeloppet ska, där aktierna förvärvas
genom köp, maximalt utgöras av köpeskillingen enligt erbjudandet. Lösenbeloppet
ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt av
parterna eller genom skiljedom.
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Om ingen lösningsberättigad aktieägare inom stadgad tid anmäler sig villig att lösa
hembjudna aktier eller sedan lösenbeloppet på dylik aktie i behörig ordning
fastställts och aktien inom 30 dagar därefter ej inlösts, äger den som gjort hembudet
rätt att bli registrerad för hembjuden aktie.
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. Tvist om lösenbeloppets storlek ska
avgöras av skiljenämnd enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.
§ 17. Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i
Gävle, Ockelbo och Älvkarleby kommuner.

§ 749: Bilaga 3
Handläggare, telefonnummer
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Utkast Ägardirektiv 2019 Bionär
1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet
För verksamheten i Bionär Närvärme AB, nedan kallat Bolaget, gäller följande
ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Gävle kommun, Ockelbo kommun och
Älvkarleby kommun.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets
förhållande till kommunerna genom
1. företagspolicy
2. bolagsordning
3. ägardirektiv (i form av såväl detta ägardirektiv som särskilda ägardirektiv i form
av policys, reglementen, riktlinjer mm)
4. i förekommande fall avtal mellan kommunerna och bolaget.
2

Kommunernas direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade
ägardirektiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen
eller annan lag eller författning.
3

Bolagets verksamhet och syfte

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen.
Syftet är att äga och/eller driva mindre värme- och fjärrvärmeanläggningar.
Bolagets verksamhet ska präglas av positiva miljövärden och ett uthålligt samhälle.
Genom samordna flera mindre enheter för värmeproduktion ska skalfördelar
uppnås inom teknik, inköp, försäljning, drift och underhåll samt administration.
Dessutom kan Bolaget också åta sig att driva närvärmeanläggningar och
distributionsnät på entreprenad. Bolaget ska också kunna bedriva verksamhet, egen
eller på entreprenad, inom områdena produktion och distribution av kyla, samt
förnybar kraftproduktion.
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4 Mål för verksamheten
Bolaget skall drivas efter sunda affärsmässiga principer i syfte att på lång sikt
tillförsäkra aktieägarna bästa möjliga värdetillväxt, med hänsyn tagen till de fyra
perspektiven nedan:
- Innevånare och kunder
- Medarbetare
- Hållbar tillväxt
- Ekonomi.
De långsiktiga ekonomiska målen är avkastning på sysselsatt kapital och skall uppgå
till mer än 5 %, samt att soliditeten uppgår till minst 30 %.
5 Beslutanderätt
Kommunfullmäktige i Gävle, Ockelbo och Älvkarleby ska beredas tillfälle att ta
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller
annars av större vikt fattas. I ärenden där bolaget kan lida skada genom att avvakta
kommunfullfäktiges beslut i Gävle, Ockelbo och Älvkarleby och där skadan inkräktar
på det egna bundna kapitalet, äger bolagets styrelse, efter samråd med VD i Gävle
Energi AB, kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo och Älvkarleby fatta beslut utan
att höra kommunfullmäktige i Gävle, Ockelbo respektive Älvkarleby. I sådant fall
skall beslutet i efterhand rapporteras till kommunfullmäktige i Gävle, Ockelbo och
Älvkarleby.
Som beslut av principiell betydelse eller annars av större vikt anses:
 Bildande eller förvärv av dotterföretag
 Ny eller ändrad riktning av bolagets verksamhet
 Stora investeringar, som påverkar bolagets upplåningsbehov samt ägarnas
gemensanna borgensåtagande
 Ändring av aktiekapital
 Antagande av ny bolagsordning.
6 Budget och investeringsplaner
Bolaget skall följa de av ägarna utfärdade anvisningarna för budget,
verksamhetsplanering och bokslut.
Ägarna skall bjudas in till ett ägarsamråd för avstämning minst en gång per år,
rörande översiktliga verksamhets- och investeringsplaner inklusive resultat- och
balansbudget för Bolaget.
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7 Bolagets medverkan
Bolaget ska medverka i kommunal planering samt vid beredning av motioner och
interpellationssvar.
8 Koncernredovisning
Bolaget ska medverka i den koncernredovisning som respektive part är skyldig att
upprätta samt avlämna årsredovisning och delårsrapporter på tider som ägarna
bestämmer.
9 Revision
Utsedd lekmannarevisor ska ges möjlighet att genomföra förvaltningsrevision i
Bolaget. Förvaltningsrevisionen ska ha syfte att granska och utvärdera
ändamålsenlighet mot bakgrund av det kommunala syftet.
10 Verksamhetens utfall
Bolagets årliga verksamhetsberättelse ska innefatta styrelsens och verkställande
direktörens redogörelse för verksamhetsutfallet.

Handläggare, telefonnummer
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Beslutsunderlag bolagshandlingar Bionär Närvärme AB 2019
Bakgrund
Verksamheten har efter flera års uppbyggnadsfas nu kommit in i en konsolideringsfas
där den huvudsakliga aktiviteten är att optimera verksamheten. För närvarande ser vi
ingen geografisk expansion.
Styrelsemöten med anledning av lagefterlevnad och myndighetsrapportering
kommer därför vara i fokus och värdet av sammanträden med korta mellanrum
sjunker. Antalet ledamöter i styrelsen kan med samma logik vara lägre.
Styrelsens förslag är därför att antalet styrelseledamöter minskas från åtta till fyra
ordinarie ledamöter med högst fyra suppleanter.
- Justering av aktieägaravtal föreslås i avsnitt 7 avseende antal ledamöter,
avsnitt 9 avseende prisgaranti (som tas bort eftersom den inte längre är
relevant) och avsnitt 15 avseende uppdatering av avtalets giltighetstid.
Förslag till nytt aktieägaravtal biläggs separat (Bilaga 1).
-

Justering av bolagsordning föreslås avseende avsnitt 7 avseende antal
ledamöter samt att några mindre redaktionella förändringar skett.
Förslag till ny bolagsordning biläggs separat (Bilaga 2).

-

Justering av ägardirektiv föreslås i avsnitt 3 avseende borttag av lydelsen om
tillväxtinriktning, avsnitt 4 avseende uppdatering av de fyra perspektiven i
verksamhetens mål.
Förslag till nytt ägardirektiv biläggs separat (Bilaga 3).

För att hålla styrelsen underrättad under konsolideringsfasen skickas regelbundet
VD-rapporter med information om ekonomiskt utfall och väsentliga händelser.
Om brådskande ärenden uppstår mellan ordinarie sammanträden kallas till extra
sammanträden via telefon.
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Förslag till beslut
Styrelsen föreslås besluta
att

uppdra till ingående kommuners beslutande organ att godkänna ändring
av bolagets handlingar angående
- aktieägaravtal (bilaga 1)
- bolagsordning (bilaga 2)
- ägardirektiv (bilaga 3).

Gävle den 6 december 2018

Anders Malmström
Verkställande direktör

Sida
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Hedman, David, 0297-55491
david.hedman@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Försäljning av Vi 1:175
Förslag till beslut
Ockelbo kommun försäljer fastigheten Vi 1:175 till ett pris av 18 860 kronor
exklusive anslutningsavgifter och förrättningskostnader.
Sammanfattning av ärendet
Firma Thomas Eriksson har tidigare köpt tomter och byggt parhus på
Tegelbruket. Önskemål finns om att köpa Vi 1:175 (3772 kvm) till en
kostnad av 5 kronor/kvm. Skälet till det låga priset är att det behövs
omfattande markarbete för att iordningställa tomten innan byggnation kan
ske.
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Redaktionell ändring – Handlingsplan för att motverka
Våldsbejakande extremism 2017-2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
De redaktionella ändringar som gjorts i Handlingsplan för att motverka
våldsbejakande extremism 2017-2019 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Förändringar i vart ansvaret ligger nationellt kring detta område har ändrats
och ansvaret för frågorna ligger nu inte hos den Nationella samordnaren.
Den funktionen har tagits bort. Ansvaret ligger nu hos CVE på BRÅ
(Centrum för våldsbejakande extremism på Brottsförebyggande rådet).
Det blev också tydligt efter tid i arbetet i detta, att ansvaret i kommunen ska
ligga på den styrgrupp som finns för SSPF (Socialtjänst, skola, polis och
fritid i samverkan), inte den arbetsgrupp som beskrivits i det tidigare
dokumentet.
Med grund ur detta har en uppdatering av dokumentet gjorts.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism 2017-2019.
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VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM 2017-2019
Antagen av KF § 23/17
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Inledning
Denna handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism gäller för 2017-2019.
Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism är inget fristående arbete, utan
behöver kopplas ihop med annat befintligt arbete. En stor del av det trygghetsskapande
och brottsförebyggande arbetet utgår ifrån kommunens samverkansorgan FolkhälsaBRÅ.
I det förebyggande arbetet ingår också det som främjar demokrati och goda
levnadsvillkor. Exempel på detta är kommunens arbete med medborgardialoger,
demokratiutveckling och ungas inflytande. Arbetet med att eftersträva jämlika
levnadsvillkor för alla är ett ytterligare exempel på förebyggande arbete. Handlingsplanen
hänger samman med andra styrdokument och riktlinjer, såväl lokala som nationella. Detta
beskrivs närmare på sidan 3. Det handlar till exempel om de styrdokument som reglerar
det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet men också om de dokument som
styr delaktighet och inflytande, med flera.
Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, vars underlag den första
versionen av plan utgick från, finns inte längre utan ansvaret ligger från första januari
2018 på Center mot våldsbejakande extremism (CVE). CVE ska från i huvudsak
kriminalpolitiska utgångspunkter, stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot
våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt
motiverad brottslighet och terrorism. Centret är placerat inom Brå, Brottsförebyggande
rådet.
Center mot våldsbejakande extremism ska utveckla det kunskapsbaserade och
sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell,
regional och lokal nivå. Detta ska bland annat ske genom att ge behovsanpassat stöd till
lokala aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet
och samordning i de förebyggande insatserna.
Åtgärdsplanen utgår från den tidigare tolv rekommendationerna den tidigare nationella
samordnaren definierade som utgångspunkter vid upprättandet av lokala handlingsplaner
mot våldsbejakande extremism.
Definitionen av våldsbejakande extremism, formulerad av Nationella samordnaren, är:
”Våldsbejakande extremism handlar om att bruka våld som medel för att förverkliga
extrema åsikter och idéer”. Kommunens uppdrag är att värna demokratin. I en demokrati
har alla rätt att uttrycka sina åsikter. Dock kan handlingar som står i strid med
demokratins grundläggande principer aldrig accepteras. Därför är det viktigt för Ockelbo
kommun att arbeta med att värna demokratin mot all form av våldsbejakande extremism.
Uppdraget grundar sig i mänskliga rättigheter, svensk lagstiftning och flertalet
styrdokument i Ockelbo kommun.
Denna handlingsplan ligger till grund för arbetsdokument som ändras löpande.
Arbetsdokumenten beskriver begrepp inom området samt anger struktur, ansvarsfrågor,
arbetssätt och åtgärder.
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En styrgrupp finns i arbetet. Denna är den befintliga samverkansgruppen SSPF
ledningsgrupp (socialtjänst, skola, polis och fritid).
Framtagande
Dokumentet har tagits fram i samverkan mellan kommunstyrelseförvaltningen och
representanter från skolförvaltningen, socialförvaltningen, integrationsenheten samt
polisen. Efter det har den processats i kommunens ledningsgrupp.
Uppföljning
Planen är ett kommunövergripande dokument och ska revideras senast 2019 i samband
med överenskommelsen mellan polis och kommun. Arbetsdokumenten revideras vid
behov. Förändringar rapporteras till kommunstyrelsen i samband med de årliga rapporter
som sker utifrån överenskommelsen om samverkan i brottsförebyggande arbete polis –
kommun.

Syfte





att öka kunskapen om begreppet våldsbejakande extremism
att tydliggöra ansvarsfördelning för att klargöra vem som gör vad om situationer
som omfattas av handlingsplanen uppstår
Identifiera samverkansaktörer, skapa strukturer och starta arbete inom samverkan
Beskriva vilka åtgärder som ska göras inom planens giltighet

Mål



att minimera riskerna för att kommuninvånare lockas in i våldsbejakande grupper
eller organisationer genom att arbeta förebyggande
att tydliga strukturer identifieras för hur arbetet kring våldsbejakande extremism
ska bedrivas inom kommunens ansvarsområden

Förhållande till andra styrande dokument
Den nationella samordnarens tolv rekommendationer har varit vägledande för
upprättandet av denna plan, men Ockelbo kommuns handlingsplan mot våldsbejakande
extremism behöver även kopplas samman med flera andra styrdokument till exempel
samarbetsöverenskommelsen med polisen. Andra gällande styrdokument som handlar om
förebyggande arbete, bland annat demokrati och jämlika levnadsvillkor, vävs in i det
kommande arbetet med frågorna. Det behöver utgöra grunden och strukturen även för
arbetet mot våldsbejakande extremism.
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Lägesbild
Vid planens framtagande finns inga uppgifter om att det förekommer någon
våldsbejakande extremism i kommunen. Lägesbilden uppdateras kontinuerligt.
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete - Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Kommunstyrelsens beslut
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings verksamhetsplan för
miljöstrategiskt arbete 2019 antas.
Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd svarar
nämnden för Hofors, Ockelbo och Sandviken kommuners miljöstrategiska
arbete. Respektive kommunstyrelse är därmed beslutande instans för det
miljöstrategiska arbetets innehåll och inriktning.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings förlag till
verksamhetsplan har utarbetats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse och förslag till verksamhetsplan Miljöstrategi 2019, Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2018-12-14.
Bilaga miljöstrategisk verksamhetsplan 2019.

Beslutet ska skickas till
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Miljöstrategiskt arbete
Nätverkande i kommunerna
Stödja andra verksamheter i
miiljöstrategiska frågor
Utveckla den miljöstrategiska
rollen
Övrigt miljöstrategiskt arbete,
oplanerad tid

Söka externa medel
Upphandling

Uppföljning Miljömålsarbete - LST
Uppföljning nationella miljömål
Uppföljning kommunernas
miljömål

80
80 Nätverkande eller inkommande initiativ
Omvärldsbevakning, samverkan och
studiebesök i andra kommuner, beslutsfattare
80 mfl.
50
Utveckla verksamheten genom projekt. Stötta
verksamheter med att söka projektmedel för
att arbeta med miljömål de inte har resurser
220 till.
70
Insamlande av uppgifter och inrapportering av
80 arbetet.
Insamlande av uppgifter samt inrapportering
20 till Länsstyrelsen.
Balanserad styrning/styrdokument, bokslut
80 etc. Alla tre kommunerna.

Omvärldsbevakning
Inrapportering nyckeltal
ekokommunerna
Deltagande Miljöforum

40 Ockelbo
20 Regionens samordnande funktion

Inkommande ärenden
Agenda 2030

15

Inrapportering kommunranking
(Aktuellt hållbarhet)

40

Frågor från allmänhet, studenter
mm
Interna uppdrag (motioner,
medborgarförslag)
Remisser från myndigheter +
enkäter

20
60
20

Glokala Sverige
(Hållbarhetsmålen)
Samordning av övergripande
miljömål
Arbete med
miljömålsöverenskommelser - LST
Arbete med nationella miljömål
Arbete med kommunernas
antagna miljömål
Sammanställning av
miljömålsåtaganden

100

60 Träffar i länet, arbete i kommunerna mm
100
100
40
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Miljö- och hållbarhetsenheten

Verksamhetsplan 2019
Miljöstrategiskt arbete i Hofors, Ockelbo
och Sandvikens kommuner

Miljö- och hållbarhetsenheten
Västra Gästriklands
Samhällsbyggnadsförvaltning

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Postadress

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Besöksadress

Stadshuset, Odengatan 37

Telefon

026-24 00 00

E-post

vgs@sandviken.se
Hemsida

www.sandviken.se

Organisationsnr

212000-2346

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Datum

2018-12-04

Diarienummer

VGS2018/160

Inledning
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd tar fram en verksamhetsplan
för det miljöstrategiska arbetet inom Hofors, Ockelbo och Sandvikens
kommuner. Planen beskriver vilka arbetsuppgifter som ska utföras samt visar
prioriteringen utifrån befintliga resurser. Verksamhetsplanen för den
miljöstrategiska uppgiften beslutas av alla tre kommunernas
kommunstyrelser för tydligare förankring i organisationen.
Inom hållbarhetsarbetet ansvarar nämnden enligt reglementet även för
kommunernas energi- och klimatrådgivning samt det strategiska
naturvårdsarbetet.
Verksamhetsplanens innehåll
I verksamhetsplanen bryter verksamheten ner nämndens och
kommunstyrelsernas mål och mått. Enheten har därefter tagit fram en
detaljerad planering för verksamhetsområdet. Dokumentet med bilagan utgör
verksamhetsplanen för det miljöstrategiska arbetet inom Hofors, Ockelbo
och Sandvikens kommuner.
Resurser
1 375 timmar
Verksamheten föreslår att vi under 2019 ska fördela arbetet enligt nedan:
Internt stöd, nätverkande samt utveckling av det
miljöstrategiska arbetet
Arbete med och uppföljning av nationella och globala miljömål
Handläggning av inkommande enkäter, remisser, frågor och
förslag

50%
40%
10%

Kort beskrivning av verksamhetsområdet
Enligt reglementet svarar Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd för
kommunernas strategiska miljöarbete. Det innefattar uppgifter internt inom
kommunorganisationerna. Området innehåller också utbyten på läns- och
riksnivå.
Internt inom kommunorganisationerna är den miljöstrategiska funktionen en
viktig resurs i arbetet med att mäta och minska verksamheternas
miljöpåverkan.
Fokus under 2019 kommer att vara miljömålsarbete samt att synliggöra
arbete med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Vi avser även att
fortsätta arbetet med att utveckla den miljöstrategiska rollen och att hitta
samverkansformer inom de kommunala organisationerna.
Den miljöstrategiska funktionen fungerar som remissinstans i miljö-,
hållbarhets- och klimatfrågor. Den medverkar och arrangerar också årligen
ett antal aktiviteter. Några exempel är; följa upp miljömålsåtagandena till
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Datum

2018-12-04

Diarienummer

VGS2018/160

länsstyrelsen, se över interna miljömål, uppdatera nyckeltal till
ekokommunnätverket eller stötta inköpskontoret vid upphandling.
Dessutom deltar förvaltningens miljöstrateg i regionala nätverk med utbyte
inom bland annat hållbart resande, miljömål och energifrågor. Funktionen är
också Sandvikens kommuns representant i föreningen Klimatkommunerna
samt Ockelbo kommuns representant i föreningen Sveriges Ekokommuner.
I ovanstående förslag har det interna arbetet prioriterats och externa
aktiviteter såsom Skräpplockardagarna mm har därmed prioriterats bort inom
ramen för den miljöstrategiska rollen. Sådant arbete kommer endast att ske
genom energi- och klimatrådgivning, naturvård eller specifika projekt.

Uppföljning
Uppföljning av denna verksamhetsplan kommer att ingå i Miljö- och
hållbarhetsenhetens ordinarie uppföljning vid varje tertials slut.
Återrapportering sker i respektive kommuns bokslut.
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Skördefest

Hälsodag
Ansökan av visionsmedel för Skördefest

Hälsodag 2019

Bakgrund
Under ett antal år tillbaka har Hälsodagen och Skördefesten varit två evenemang som
anordnats i Ockelbo under hösten. 2016 slogs de båda evenemangen samman för första
gången och man förlade då evenemanget på Wij trädgårdar. 2017 och 2018 genomfördes
evenemanget på samma sätt. Både Hälsodagen (i Ockelbo kommuns regi) och Skördefesten
som anordnats av Wij Trädgårdar har varit uppskattade och mer eller mindre välbesökta,
men sammanslagningen 2016 blev ett framgångsrecept och alla inblandade var mycket
nöjda. Det finns många fördelar med att slå samman de båda evenemangen och ett av dem
är att vi drar mer folk då vi har ett större utbud av aktiviteter, ett program med en större
variation på utbudet i det. Platsen i sig är attraktiv och mer avslappnad utan biltrafik intill och
där vi inte heller behöver göra några avspärrningar för varken vanlig trafik eller busstrafik.
Evenemanget 2019 går av stapeln den 7 september och platsen är, som förra året, Wij
Trädgårdar med omnejd.
Dagen planeras i ett samarbete mellan Wij Trädgårdar, Ockelbo kommun, LRF samt
Ockelbo Adventure.
2019
Ett huvudevenemang kommer likt tidigare år att anordnas. Detta evenemang kommer att
bestå i någon form av tävling och/eller uppvisning. Huvudevenemanget kommer att verka
som dragplåster för att locka en så stor publik som möjligt.
Familjeloppet i samarbete med En frisk generation, insamlingsstiftelsen där Prins Daniel är
beskyddare och där Ockelbo kommun nu är med i ett pilotprojekt finansierat av region
Gävleborg. www.enfriskgeneration.se, var 2018 en succé med ca 130 deltagare och det
kommer att anordnas även i år.
För ljudet på området har ett högtalarsystem använts så att det är möjligt att nå ut till
besökare över en stor del av området. Detta har gjort det möjligt att få besökarna att röra sig
runt på området på ett mycket bättre sätt då aktiviteterna kan påas på ett effektivt sätt.
Evenemanget blir proffsigare i och med detta och det kommer att anordnas likadant i år.
En aktivitet i linje med förra årets ”Zorbing” kommer att erbjudas barn mellan 4-12 år.
En del av det vi förbättrat under åren:
Ett bättre besöksflöde – detta sker tex genom aktiviteter som lockar runt området
Ett bättre informationsmaterial
Bättre marknadsföring
Provapåaktiviteter/information

Aktörer inom Hälsoområdet kommer att ställa ut/informera och visa produkter
Ytterligare aktiviteter utöver de redan nämnda kommer att planeras vidare framåt.
Som tidigare år kommer det att vara ett marknadstorg på herrgårdsplanen, aktiviteter i
anslutning till det, äppelbestämmarservice, svampidentifiering etc etc.
Blåljusorganisationerna kommer som tidigare år, att tillfrågas om deltagande. Även
föreningar och företag bjuds in att delta.

Ansökan
För att genomföra dagen ansöker vi härmed om ett bidrag från Ockelbo kommuns
visionsmedel på 90 000 kr.
Ockelbo 2018-02-14
Emil Lindblom
Ockelbo Adventure
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Sjödin, Lars, 0297-55505
lars.sjodin@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Ansökan om visionsmedel 2019 – Skördefest och
hälsodag
Förslag till beslut
Ansökan om visionsmedel för Skördefest och Hälsodag till en summa av
90 000 kronor bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Under ett antal år tillbaka har Hälsodagen och Skördefesten varit två
evenemang som anordnats i Ockelbo under hösten. 2016 slogs de båda
evenemangen samman för första gången och man förlade då evenemanget på
Wij trädgårdar. 2017 och 2018 genomfördes evenemanget på samma sätt.
Både Hälsodagen (i Ockelbo kommuns regi) och Skördefesten som
anordnats av Wij Trädgårdar har varit uppskattade och mer eller mindre
välbesökta.
Det är Ockelbo Adventure som står för ansökan. Dagen planeras i ett samarbete
mellan Wij Trädgårdar, Ockelbo kommun, LRF samt Ockelbo Adventure.

Evenemanget går av stapeln den 7 september 2019 och platsen är Wij
Trädgårdar med omnejd.

Beslutsunderlag
Ansökan av visionsmedel för Skördefest och Hälsodag
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Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL18) antas fr o m 1 januari 2019.
2. Kommunstyrelsen är kommunens pensionsmyndighet
Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstingsstyrelse (SKL) har den 14 september
2018 antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och
pension till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för
förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid
valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet.
OPF-KL18 gäller inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller
senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa
förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun. För att äga
giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande
omställning, pension och familjeskydd. Omställningsbestämmelserna tar
sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och
tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd.
Förslag till bestämmelser enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18)

2018-09-14

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
Allmänt om bestämmelserna
OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPFKL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller
kommunalförbund.
OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:
1. Inledande bestämmelser
 Pensionsmyndighet
 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
2. Omställningsstöd
 Aktiva omställningsinsatser
 Ekonomiskt omställningsstöd
 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
3. Pensionsbestämmelser
 Avgiftsbestämd pensionsbehållning
 Sjukpension
 Efterlevandeskydd
4. Familjeskydd

Kapitel 1
Inledande bestämmelser
§ 1 Pensionsmyndighet
I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses.
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPFKL18.
§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet
från tid till annan beslutar.

Kapitel 2
Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap.
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
§ 2 Omställningsstöd
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få
ett nytt arbete.
§ 3 Aktiva omställningsinsatser
Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.
Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.
§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina)
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader.
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv
under det senaste året.
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid
hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag
i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.
§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat
sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS
angiven ålder.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40
procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.
§ 6 Samordning
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra
förvärvsinkomster om inte annat anges.

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från
samordning.
§ 7 Uppgiftsskyldighet
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd,
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller
delvis avstå från efterkrav.
§ 8 Ansökan om omställningsstöd
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.
§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Kapitel 3
Pensionsbestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet.
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets
omfattning, om inte annat anges.
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
§ 2 Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:
a.

avgiftsbestämd ålderspension

b.

sjukpension

c.

efterlevandeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.
§ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.
Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode,
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller

föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst,
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör
traktamente eller kostnadsersättning.
§ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande
inkomst enligt § 4.
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till
och med 7,5 inkomstbasbelopp.
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken (SFB).
Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till
den förtroendevaldes pensionsbehållning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är
högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr
avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.

§ 6 Pensionsbehållning
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats
hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.
Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11.
Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i
anslutning till ansökan om uttag.
§ 7 Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av
pensionsavgift.
§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt §
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den
förtroendevalde och pensionsmyndigheten.
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.
§ 9 Uppgiftsskyldighet
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts,
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av
pensionsavgift.
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

§ 10 Sjukpension
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före
mandatperiodens utgång.
Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat
beräkningsunderlag.
Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till
anställda enligt AGS-KL.
Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning
upphör också rätten till sjukpension.
Anmärkningar
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjukeller aktivitetsersättning.
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.
§ 11 Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner,
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen
delas lika mellan dessa barn.

Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till
förmånsberättigad efterlevande under fem år.
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före
utbetalning av förmånen börjar.
§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.
§ 13 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och
kommunalförbund.
§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd
Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.
Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock
medge undantag.

Kapitel 4
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med
sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18
antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar.
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
§ 2 Rätt till familjeskydd
En förtroendevalds efterlevande har rätt till
–

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen
och

–

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.

§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den
förtroendevalde avlider:
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den
förtroendevalde avlider:
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt
uppdrag.
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna
b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.

§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make,
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för
dödsfallet.
§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen
En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt
ovan, har rätt till förmån i fem års tid.
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp
med förändringen av prisbasbeloppet.
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora
delar.
§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet
har rätt till barnpension enligt SFB.
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård
och fostran i adoptionssyfte.
§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn
Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av
prisbasbeloppet.
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år
dödsfallet inträffade, delat med tolv.
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska
utbetalas månadsvis och i lika stora delar.
§ 8 Utbetalning av förmåner
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis,
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån,
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten.
När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet.
För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket,
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.
Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge
beloppet.
Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8
§ första stycket FAL.

MENTE FÖR STYRELSE/NÄMND

REGLEMENTE FÖR ARBETSFORMER
KOMMUNSTYRELSE OCH NÄMNDER
Antagen av kommunfullmäktige 2019-03-xx, §

Tidpunkt för sammanträden
1§
Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras
skriftligen hos ordföranden och inne-hålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse
2§
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara
vid sammanträdet senast sex dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

Offentliga sammanträden
3§
Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter
som omfattas av sekretess.

Sammanträde på distans
4§
Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast två dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
styrelsen/ nämnden.

Närvarorätt
5§
Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen
denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin
mening antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om
styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
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Ordförande
6§
Det åligger ordföranden
1. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden
vid behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.
Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige
samt
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
Presidium
7§
Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande. Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den
mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordförande och vice ordförande
8§
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa.
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
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Kommunalråd
9§
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser fullmäktige bland styrelsens ledamöter ett
kommunalråd.
Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige hållits i hela landet.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.

Förhinder
10 §
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan
anställd vid styrelsens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
11 §
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänst-göra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare. Ersättaren tjänstgör under pågående ärende även om ordinarie ledamot återkommer. Ordinarie ledamot återgår som tjänstgörande ledamot när handläggningen av aktuellt
ärende är avslutad.

Jäv, avbruten tjänstgöring
12 §
En ledamot som inte deltar i handläggningen av ett ärende på grund av jäv bör lämna sin
plats under handläggningen av ärendet.
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När en ledamot inte deltar i handläggningen av ett ärende på grund av jäv ska en ersättare gå in som ledamot i aktuellt ärende. Den jävige ledamoten återgår som tjänstgörande
ledamot när handläggningen av aktuellt ärende är avslutad.
Yrkanden
13 §
När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har
uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får
inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar
att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut
14 §
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla
detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar det med acklamation.

Initiativrätt
15 §
Varje ledamot i nämnd får väcka ärenden i nämnden.
Ärenden ska vara skriftliga och undertecknade av en eller flera ledamöter.
Ett ärende kan bara behandlas i sak i nämnden om det ligger inom nämndens befogenhetsområde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma ärende.
Ett ärende väcks vid ett sammanträde med nämnden.
En ersättare i nämnden får väcka ett ärende bara när ersättaren tjänstgör som ledamot
vid ett sammanträde.
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Reservation
16 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar
justering.

Justering av protokoll
17 §
Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Kungörelse och tillkännagivanden av föreskrifter m m
18 §
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivningsmottagare
19 §
Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommunchef), förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
20 §
Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall
för ordföranden inträder vice ord-föranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
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Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Utskott
21 §
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett ekonomiutskott, ett personalutskott, ett tillväxtutskott och de utskott i övrigt som kommunstyrelsen väljer att inrätta. I de fall utskott inrättas
i nämnd gäller tillämpliga delar av nedan angivna principer för utskott.
Utskotten ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare.
Styrelsen/nämnden väljer för den tid styrelsen/nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet som
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare får närvara och yttra sig vid utskottets sammanträden.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten medges rätt att till sina sammanträden adjungera företrädare för fullmäktigepartier som inte är representerade i utskottet. Även inte tjänstgörande ersättare i utskotten
kan adjungeras om de fungerar som sitt partis företrädare.
Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning behövs. Ordförande eller för sakområdet ansvarig chefstjänsteman överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskotten lägga fram förslag
till beslut.
Vad som i övrigt föreskrivs om kallelse till sammanträde, anmälan av hinder att närvara
vid sammanträde och inkallande av ersättare samt i fråga om jäv, förfarandet vid fattande
av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och justering samt reservation gäller i tilllämpliga delar även utskott. För beslutsförhet i utskott erfordras att mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Utskott får från styrelsens/nämndernas, beredningar och tjänstemän infordra de yttranden
och upplysningar som behövs för att utskottet ska kunna fullgöra sina uppgifter.
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REGLEMENTE FÖR ARBETSFORMER
KOMMUNSTYRELSE OCH NÄMNDER
KF § 33/07 (Reviderad KF § 58/11)
Ersättarnas tjänstgöring
§1
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
§2
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Yttranderätt
§3
Ersättarna har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i
protokollet.
Inkallande av ersättare
§4
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till respektive kansli/nämndsekreterare som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra
och som inte redan kallats in.
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Närvarorätt
§5
Vid sammanträden i styrelse/nämnder ska ansvarig chef vara närvarande med
rätt att delta i överläggningarna och övriga förvaltningschefer efter behov.
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med samtliga
nämnder. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon
enskild.
Ersättare för ordföranden
§6
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller i
en del av ett sammanträde, fullgör den till åldern äldste ledamotens
ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Delegering av ärenden
§7
Nämnden får uppdra åt utskott, åt en ledamot eller ersättare för ledamot eller åt
en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller
viss grupp av ärenden, dock inte i följande ärenden:
-

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

-

framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats och

-

vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Kommunstyrelse/nämnder ska med uppmärksamhet följa hur delegerad
beslutanderätt utövas.
Sammanträdena
§8
Kommunstyrelse/nämnder sammanträder på dag och tid som styrelse/nämnd
bestämmer.
§9
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet.
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex dagar före
sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den till åldern äldste ledamoten göra detta.
Kommunstyrelsens ordförande
§ 10
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
-

närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela
nämndförvaltning

-

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta
initiativ i dessa frågor

-

främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga
nämnder samt

-

representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter,
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat
i ett särskilt fall.

Kommunalråd
§ 11
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens
ledamöter ett kommunalråd.
Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd.
Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådets ansvarsområden.
Protokoll
§ 12 – Inlägg i debatten
I varje protokoll ska det framgå vilka ledamöter som deltagit i debatten.
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§ 13 - Justering
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Kommunstyrelse/nämnd kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
§ 14 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före
den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Delgivning
§ 15
Delgivning med kommunstyrelse/nämnd sker med ordföranden, förvaltningschef
eller annan anställd som kommunstyrelse/nämnd bestämmer.
Undertecknande av handlingar
§ 16
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelse/nämnd
ska undertecknas av ordförande eller vid förfall för denne av vice ordförande
och kontrasigneras av ansvarig förvaltningschef eller annan anställd som
kommunstyrelse/nämnd bestämmer.
I övrigt bestämmer kommunstyrelse/nämnd vem som ska underteckna
handlingar.
Utskott
§ 17
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett ekonomiutskott, ett personalutskott, ett
tillväxtutskott och de utskott i övrigt som kommunstyrelsen väljer att inrätta.
I de fall utskott inrättas i nämnd gäller tillämpliga delar av nedan angivna
principer för utskott.
§ 18
Utskotten ska bestå av 3-5 ledamöter och 3-5 ersättare.
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§ 19
Styrelsen/nämnden väljer för den tid styrelsen/nämnden bestämmer bland
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad
att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan
ledamot i utskottet som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
§ 20
Ersättare får närvara och yttra sig vid utskottets sammanträden.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet
bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt
val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
§ 21
Utskotten medges rätt att till sina sammanträden adjungera företrädare för
fullmäktigepartier som inte är representerade i utskottet. Även inte
tjänstgörande ersättare i utskotten kan adjungeras om de fungerar som sitt
partis företrädare.
§ 22
Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst tre ledamöter begär det.
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
§ 23
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet ska beredas
av utskottet om beredning behövs.
Ordföranden eller för sakområdet ansvarig chefstjänsteman överlämnar sådana
ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskotten lägga fram förslag till beslut.
Vad som i övrigt föreskrivs om kallelse till sammanträde, anmälan av hinder att
närvara vid sammanträde och inkallande av ersättare samt i fråga om jäv,
förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och
justering samt reservation gäller i tillämpliga delar även utskott. För
beslutsförhet i utskott erfordras att mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
Beträffande sådana ärenden, i vilka utskott med stöd av delegerad beslutanderätt fattar beslut på styrelsens/nämndens vägnar, ska tillkännagivande om
verkställd justering ske i den ordning som gäller för styrelsen.
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Avskrifter av utskottens protokoll ska tillställas samtliga ledmöter och ersättare
samt sådan förtroendeman som kommunfullmäktige medgett rätt att närvara vid
styrelsens/nämndens sammanträden.
§ 24
Utskott får från styrelsens/nämndernas, beredningar och tjänstemän infordra de
yttranden och upplysningar, som behövs för att utskottet ska kunna fullgöra sina
uppgifter.
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Kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige antar arbetsordning för kommunfullmäktige i Ockelbo
kommun att gälla från och med 1 april 2019.
Sammanfattning av ärendet
En översyn och uppdatering har genomförts av arbetsordningen för
kommunfullmäktige. Förslaget har i huvudsak utgått ifrån det förslag till
arbetsordning som Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram, daterat
juni 2018. Kommunfullmäktiges presidium har granskat förslaget.
Beslutsunderlag
Arbetsordning för kommunfullmäktige
Kommentar till arbetsordning för kommunfullmäktige
Arbetsordning kommunfullmäktige_februari1996

KF 2019-03-11, §

KS 2018/00893

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning.
ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP. 5-7 §§ KL)
1 § Fullmäktige har 31 ledamöter.
PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL)
2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som
tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska förrättas på ett
sammanträde som hålls före december månads utgång.
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
INTERIMSORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT
3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som
har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av
dem vara ålderspresident.
FYLLNADSVAL TILL PRESIDIET M.M.
4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller
från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot
för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i
presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.
UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET
5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar,
upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter
ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under
återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla
skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner
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behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till
kommunkontoret.
TID FÖR SAMMANTRÄDENA (5 KAP. 12 § KL)
6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde enligt av fullmäktige fastställd
sammanträdesplan, sex sammanträden per år. För varje år bestämmer
fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder den nyvalda
fullmäktige första gången i november.
EXTRA SAMMANTRÄDE
7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter
samråd med vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och
ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det
extra sammanträdet.
ÄNDRINGAR I SAMMANTRÄDESORDNINGEN
8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice
ordförandena ställ in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta
varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast
tillkännages på kommunens anslagstavla.
PLATS FÖR SAMMANTRÄDE
9 § Fullmäktige sammanträder i fastställd sammanträdeslokal.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats
för ett visst sammanträde.
DELTAGANDE PÅ DISTANS (5 KAP. 16 § KL)
10 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljus- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor.
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast åtta dagar före sammanträdet
anmäla detta till kommunkontoret. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA
11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med
fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges
sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före
sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde
minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid
och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen
skickas elektroniskt, om inte skäl talar däremot.
15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.
FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE
12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för
sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett
sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden
ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om
sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och
platsen för det fortsatta sammanträdet.
ÄRENDEN OCH HANDLINGAR TILL SAMMANTRÄDE
13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när
fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.
14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller
yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje
ledamot och ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas
ledamöter och ersättare före sammanträdet.
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Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i
sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före
det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE
15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av
ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare.
Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur att
tjänstgöra.
16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde
eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående
sammanträde, kallar ordföranden in en ersättare som är tillgänglig och står i tur
att tjänstgöra, inom samma parti.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin
tjänstgöring.
17 § Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också för ersättare, som
kallats till tjänstgöring.
18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda
skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.
UPPROP
19 § En uppropslista som redovisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska
finnas tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska
också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och
när ordföranden anser att det behövs.
PROTOKOLLSJUSTERARE
20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet
från sammanträdet.
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Sedan upprop har skett enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA
21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
tillkännagivandet. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett
eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas
som inte finns med i tillkännagivandet.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.
YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA
22 § Rätt att delta i överläggningen har, utöver fullmäktigeledamöter
 kommunalråd
 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam
nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde
berörs,
 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när
fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,
 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon
annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls
med anledning av svaret,
 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL,
när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.
23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av
revisionsberättelsen.
24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning
som behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att
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lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående
sakkunniga.
Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice
ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice
ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande
kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd
med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
25 § Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges
sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena.
TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDENA
26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den
ordning han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort
inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört.
Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få
göra inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter
tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen
avbryta en talare under hans eller hennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter
tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera
eller upplösa sammanträdet.
YRKANDEN
27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
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Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
yrkande avfatta det skriftligt.
DELTAGANDE I BESLUT
28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta
till ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
fullmäktige fattar det med acklamation.
OMRÖSTNINGAR
29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som
har utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon
ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.
30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den
 upptar namnet på någon som inte är valbar,
 upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
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MOTIONER
31 § En motion
 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
 får inte ta upp ämnen av olika slag,
 väcks genom att den ges in till kommunkontoret, eller vid ett
sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid
ett sammanträde.
Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april
och oktober.
MEDBORGARFÖRSLAG
32 § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige
(medborgarförslag).
Ett medborgarförslag
 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,
 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,
 får inte ta upp ämnen av olika slag,
 väcks genom att det lämnas in till kommunkontoret, via e-tjänst eller vid
ett sammanträde med fullmäktige.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom
fullmäktiges befogenhetsområde.
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i
ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i
fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit
ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser
handläggningen i fullmäktige.
Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från
det förslaget väcktes.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska
förslagsställaren underrättas.
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Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT
33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka
ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att
fullmäktige får ta ställning till.
INTERPELLATIONER
34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör
ges in till kommunkontoret senast åtta dagar före det sammanträde vid vilket
ledamoten avser att ställa den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast
efter det då interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om
sammanträdet.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen
före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap.
2-6 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till
en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara
interpellationen.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta
besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i
annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på
grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret
på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid
sammanträdet eller inte.
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FRÅGOR
35 § En fråga ska
 vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,
 ges in till kommunkontoret senast 7 dagar före det sammanträde vid
vilket ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver
dock inte vara skriftlig.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilken den har ställts.
BEREDNING AV ÄRENDEN
36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de
ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att
besluta om remiss av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de
fullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie
sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av
sådana ärenden.
ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMNDERNA
37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser
härom anges i respektive nämnds reglemente.
PRÖVNING AV ANSVARSFRIHET OCH ANMÄRKNING
38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.
BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET
39 § Presidiet bereder revisorernas budget.
VALBEREDNING
40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en
valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av 7 ledamöter och lika många ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en
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vice ordförande (och en andre vice ordförande) för den tid som de har valts att
vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller
fyllnadsval som inte är ordförandeval.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående
beredning. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
JUSTERING AV PROTOKOLLET
41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som
redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.
RESERVATION
42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill
motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska
lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av
protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och
senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.
EXPEDIERING OCH PUBLICERING
43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer
som berörs av besluten i protokollet.
Hela protokollet finns tillgängligt på kommunens hemsida.
44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet
med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet
publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på
grund av lag eller annan författning.
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KS 2018/00893

KOMMENTAR TILL ARBETSORDNING FÖR
KOMMUNFULLMÄKTIGE
ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP- 5-7 §§ KL)
1 § Fullmäktige har 31 ledamöter
Kommentar: Enligt KL är det obligatoriskt för fullmäktige att ange antalet
ledamöter i arbetsordningen. Vid lagändringarna 2014 infördes en möjlighet för
kommuner med 8 000 röstberättigade invånare eller därunder att minska antalet
ledamöter till 21, och till 31 för kommuner med 16 000 röstberättigade invånare
eller därunder. Detta med anledning av att det i de små kommunerna varit
betydligt färre röstberättigade per fullmäktigeledamot jämfört med större
kommuner. Reglerna om det minsta antalet ledamöter som får bestämmas finns
i 5 kap. 5-7 §§ KL.
PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL)
2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som
tillsammans utgör fullmäktiges presidium.
Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december
månads utgång.
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Kommentar: KL ålägger fullmäktige att utse en ordförande och en eller flera vice
ordförande och att bestämma tiden för uppdragen (5 kap. 11 § KL). Fullmäktige
kan valåret bestämma att tiden för uppdragen ska vara kortare än den
mandatperiod som gäller för fullmäktiges ledamöter. Fullmäktige bör i och med
detta även fatta beslut om tidpunkten för nästa val av presidium.
Fullmäktiges presidium har här förutsatts bestå av ordföranden och två vice
ordförande. Fullmäktige kan dock välja att antingen bara ha en vice ordförande
eller att ha fler än två vice ordföranden. Avgörande för detta är hur fullmäktige
vill att representationen i presidiet ska se ut.
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Presidiet är numera ett organ. Detta motiveras av behovet att kunna ge presidiet
uppgifter för att vitalisera fullmäktiges arbete. De skyldigheter och rättigheter
som ordföranden har enligt KL och andra lagar ankommer dock inte på presidiet
utan ligger fortfarande på ordföranden ensam. På grund av de skiftande
förhållandena och önskemålen i kommunerna och landstingen har i
bestämmelsen angetts att val till presidiet ska förrättas före utgången av
december månad valåret. Det ger möjlighet för kommunen och landstinget att
samordna nominering och val till presidieposterna med övriga nomineringar och
val. Den kommun eller det landsting som så önskar kan givetvis föreskriva något
annat, t.ex. att val till presidiet ska förrättas på det första sammanträdet med
nyvalda fullmäktige.
Lagstiftaren har ansett det självklart att avgående fullmäktige inte kommer att
välja presidium åt nyvalda fullmäktige. Valen ska således förrättas någon gång
under perioden den 15 oktober – den 31 december. Fullmäktiges ordförande
har, såsom angivits ovan, det formella ansvaret att leda fullmäktiges arbete. I och
med att presidiet numera är ett kommunalrättsligt organ är det dock möjligt att
ge presidiet särskilda uppgifter. På så sätt kan presidiet ges en mer aktiv roll när
det gäller t.ex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med styrelsen.
De arbetsuppgifter som ska tilldelas presidiet ska fastställas i respektive
kommuns/landstings arbetsordning. Det är i arbetsordningen som fullmäktige
anger i vilken utsträckning presidiet ska ha en roll i t.ex. den strategiska
planeringen och kontakterna med styrelsen och de politiska partiernas
gruppledare (prop. 2013/14:5 s. 23).
INTERIMSORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT
3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som
har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av
dem vara ålderspresident.
Kommentar: I 5 kap. 72 § första stycket 5 KL föreskrivs att arbetsordningen ska
reglera vem som ska föra ordet, till dess att en ny ordförande har utsetts. Det är
lämpligt att följa allmänt vedertagen praxis och låta den som har varit ledamot i
fullmäktige längst tid, dvs. ålderspresidenten, fungera som interrimsordförande.
Bestämmelsen i 3 § första stycket har utformats så att ålderspresidenten för
ordet, till dess att hela presidiet har valts.
Ålderspresidenten har, som framgår av de följande bestämmelserna, tilldelats
uppgiften att fungera som ordförande, när samtliga i presidiet är förhindrade att
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sköta ordförandeskapet.
FYLLNADSVAL TILL PRESIDIET M.M.
4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller
från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot
för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i
presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.
Kommentar: Denna paragraf reglerar bl.a. fyllnadsval till presidieposterna.
Normalt bör en presidiepost inte vara vakant. Om en mycket kort tid kvarstår av
mandatperioden kan emellertid fyllnadsval underlåtas. Bestämmelsen om
fyllnadsval har därför utformats som en ”bör”-regel.
Samtliga i presidiet bör ha samma mandattid. Därför anges att valet ska gälla för
återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.
HINDER FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
Vice ordförande eller andre vice ordförande övertar automatiskt ordförandens
samtliga funktioner när ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag.
Detta kan, men behöver inte regleras i arbetsordningen.
Om samtliga i presidiet, på grund av sjukdom eller dylikt, är förhindrade att sköta
uppdraget som ordförande, ankommer det på ålderspresidenten att vara
ordförande. Detta kan däremot behöva regleras. Ålderspresidenten bör kunna
fungera som ordförande i alla lägen då samtliga i presidiet har förfall. I praktiken
måste detta vara sällsynt förekommande, men skulle t.ex. kunna bli aktuellt om
samtliga i presidiet är jäviga vid en ansvarsprövning. Givetvis hindrar inget att
man också har en särskild regel om tillfällig ordförande. I så fall bör följande
tillägg göras:
Ålderspresidenten tjänstgör som ordförande till dess fullmäktige utsett en
tillfällig ordförande.
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UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET
5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar,
upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter
ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under
återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla
skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner
behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till
kommunstyrelsens kansli.
Kommentar: Paragrafen tar sikte på förtroendevalda som upphör att vara
valbara, 4 kap. 7 § KL. Deras uppdrag upphör vid första fullmäktigesammanträdet
efter det att valbarheten upphörde. För att fullmäktige ska kunna fatta ett beslut
innan uppdraget förfaller, är det nödvändigt att den förtroendevalde omgående
ger in sin ansökan om att få kvarstå vid sitt uppdrag. Ärendet måste beredas.
TID FÖR SAMMANTRÄDENA (5 KAP. 12 § KL)
6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och
augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda
fullmäktige första gången i oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet
efter samråd med styrelsens presidium.
Kommentar: Enligt 5 kap. 12 § första stycket KL ska fullmäktige bestämma när
ordinarie sammanträden ska hållas. Detta är ett normalförslag och det finns
således handlingsutrymme för fullmäktige att besluta om när sammanträde ska
hållas. Detta kan ske med längre eller kortare intervaller än vad som föreslagits
här.
Som ett alternativ kan man överlåta åt ordföranden att bestämma vilken tid
sammanträdena ska börja och därför inte i beslutet ange klockslagen för
sammanträdena. Detta kräver dock att också allmänheten får reda på tiden.
Normalt sker detta i tillkännagivandet på kommunens anslagstavla. Ordföranden
har emellertid enligt 8 § i denna arbetsordning rätt att ändra tiden för ett visst
sammanträde.
Vilken dag det första sammanträdet lämpligen ska hållas och vid vilken tid
sammanträdet ska börja påverkas av olika förhållanden. Det är därför mer
praktiskt att låta den som ska ansvara för förberedelserna av sammanträdet att
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bestämma dagen och tiden för detta, dvs. ålderspresidenten. Denne bör dock
samråda med styrelsens presidium i frågan. Föreskrifter om detta finns i 6 §
tredje stycket.
Skälet till att vi angett att nyvalda fullmäktige ska sammanträda i oktober är att
fullmäktiges mandatperiod räknas från den 15 oktober. I förarbetena anges att
det ur demokratisk synvinkel är av stor betydelse att valresultatet slår igenom så
snabbt som det är praktiskt möjligt. Vidare anges att det är av betydelse att
majoriteten i nyvalda fullmäktige ges möjlighet att påbörja genomförandet av
eventuellt förändringsarbete så snart det är möjligt efter valet (prop. 2013/14:5
s. 45). Vi har därför valt att ange att första sammanträdet ska ske i oktober i
stället för november. Budget och skattesats ska dock som tidigare fastställas
först före utgången av november månad (11 kap. 10-11 §§ KL). Dessutom ska val
av presidiet samt styrelsen och nämnder liksom tidigare ske före utgången av
december månad.
EXTRA SAMMANTRÄDE
7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter
samråd med vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och
ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det
extra sammanträdet.
Kommentar: 5 kap. 12 § andra stycket KL föreskriver att extra sammanträde ska
hållas om styrelsen eller minst en tredjedel av ledamöterna i fullmäktige begär
det. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.
ÄNDRINGAR I SAMMANTRÄDESORDNINGEN
8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta
varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast
tillkännages på kommunens anslagstavla.
Kommentar: Ordförandens rätt att ställa in sammanträden och att ändra tiden
eller dagen för ett sammanträde omfattar också att avkorta ett utsatt
sammanträde, t.ex. att bestämma att ett flerdagssammanträde ska genomföras
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på en dag. Denna beslutanderätt har ordföranden bara innan sammanträdet har
inletts. När sammanträdet väl har inletts är det fullmäktige som beslutar om
detta. Har ordföranden beslutat att ställa in eller ändra tiden för ett
sammanträde måste detta tillkännages för allmänheten på lämpligt sätt. Detta
kan t.ex. göras genom ett anslag i anslutning till sammanträdeslokalen samt
genom att uppgifterna tillkännages på kommunens/landstingets webbplats, dock
inte på kommunens anslagstavla.
PLATS FÖR SAMMANTRÄDE
9 § Fullmäktige sammanträder i fastställd sammanträdeslokal.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats
för ett visst sammanträde.
Kommentar: Enligt 5 kap. 13 § första stycket KL ska tillkännagivandet om ett
sammanträde innehålla uppgift bl.a. om tid och plats för sammanträdet. Det
åligger ordföranden att utfärda tillkännagivandet. Om fullmäktige varken i
arbetsordning eller i särskilt beslut har fastställt platsen för sammanträdena, får
ordföranden bestämma platsen.
I vårt förslag har en regel tagits med som anger den ordinarie
sammanträdesplatsen samt en rätt för ordföranden att bestämma om en annan
plats för ett visst sammanträde. Det normala bör vara att sammanträden hålls
inom kommunens/landstingets område, även om det är möjligt för fullmäktige
att välja en annan plats. Eftersom det är viktigt att sammanträdet är tillgängligt
för kommunens/landstingets medlemmar, bör det inte gärna hållas utanför
kommunens/landstingets område.
DELTAGANDE PÅ DISTANS (5 KAP. 16 § KL)
10 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast åtta dagar före sammanträdet
anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Kommentar: Enligt 5 kap. 16 § KL kan fullmäktige besluta att ledamöter får delta
i fullmäktiges sammanträden på distans. Varje kommun och landsting avgör i
vilken utsträckning beslutsfattande på distans ska vara tillåtet. Det krävs inget
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särskilt beslut om att deltagande på distans inte ska vara tillåtet. Beslutar
fullmäktige att tillåta deltagande på distans ska dock arbetsordningen innehålla
föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske.
I första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för att ett
distanssammanträde ska få äga rum. Detta markerar att distanssammanträden
ska vara ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan handla
om att någon ledamot på grund av långa avstånd, funktionsnedsättning eller
väderförhållanden har svårt att komma till sammanträdet eller att ett ärende
brådskar.
Ljud- och bildöverföring måste ske på sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra. Det är alltså inte tillräckligt att de som är närvarande i
sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den
distansdeltagande ledamoten måste även kunna se samtliga övriga deltagare.
Om flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra. Ljud- och
bildöverföringen måste dessutom vara stabil och av hög kvalitet. Om kvaliteten
försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en
förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på
lika villkor.
I allmänhet sker ingen del av sammanträdet i fullmäktige inom stängda dörrar
men det kan undantagsvis bli aktuellt vid t.ex. föredragning av
sekretesshandlingar. Frågan uppkommer då hur man ser till att inte obehöriga
kan höra vad som sägs eller se det som visas. I propositionen anförs att
ordföranden genom frågor till distansdeltagaren ska försäkra sig om att så inte
sker (prop. 2013/14:5 s. 36). Kraven på lokalens beskaffenhet beror till viss del på
ärendets art. En tänkbar lösning kan vara att kommunen/landstinget på platser
utanför centralorten låter iordningställa särskilda lokaler, där säkerhetskraven
kan uppfyllas. I arbetsordningen kan därför även regleras vilka tekniska lösningar
som ska användas och vilka lokaler som ska användas.
Om föredragningslistan innehåller valärenden eller ärenden om anställning ställs
andra krav eftersom dessa vid votering avgörs med sluten omröstning. Den
tekniska lösning som då används måste säkerställa att valhemligheten bevaras,
att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges
möjlighet till insyn i förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om
dessa krav inte kan uppfyllas får deltagande på distans inte ske vid
sammanträden då sluten omröstning kan komma att tillämpas (prop. 2013/14:5
s. 35 f ).
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I andra stycket föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om en ledamot
önskar närvara på distans. Ordföranden måste få tid på sig att ta ställning till om
närvaro på distans ska tillåtas, eller om en ersättare ska kallas in.
TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA
11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med
fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges
sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före
sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde
minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid
och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen
skickas elektroniskt, om inte skäl talar däremot.
I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.
Kommentar: KL reglerar relativt utförligt hur sammanträdena ska tillkännages
(5 kap. 13 § KL)
Kravet på annonsering i ortspress har slopats, eftersom kommunens anslagstavla
ska finnas på kommunens webbplats.
Den nya kommunallagen föreskriver att tillkännagivandet på anslagstavlan ska
vara identiskt med den kallelse som skickas till ledamöterna.
FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE
12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för
sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett
sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden
ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande
inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter
och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och
platsen för det fortsatta sammanträdet.

8 (39)

Kommentar: I KL finns inga föreskrifter om avbrytande av sammanträde och om
fortsatt sammanträde. I arbetsordningen behövs därför regler om detta.
I första stycket behandlas den situationen att fullmäktige inte hinner slutföra ett
sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen. Det föreskrivs att fullmäktige
kan besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Andra stycket behandlar frågan om att avbryta ett sammanträde och fortsätta
det en annan dag. Bestämmelsen är utformad så att ett sammanträde endast
kan avbrytas i den situation som beskrivs i första stycket, dvs. om fullmäktige inte
hinner slutföra sammanträdet på den utsatta dagen.
Om fullmäktige beslutar att avbryta ett sammanträde och att hålla fortsatt
sammanträde, anges i bestämmelsen att fullmäktige genast ska besluta om tiden
och platsen för det fortsatta sammanträdet. Givetvis kan denna uppgift anförtros
ordföranden.
Som huvudregel bör gälla att ett fortsatt sammanträde ska tillkännages på
vanligt sätt. KL föreskriver att ett tillkännagivande om varje sammanträde ska
utfärdas. Tillkännagivandet ska göras på kommunens anslagstavla minst en vecka
före sammanträdesdagen. Den ska också inom samma tid på ett lämpligt sätt
tillställas varje ledamot och ersättare.
Om ett sammanträde som avbryts ska fortsätta inom en vecka, kan inte dessa
bestämmelser följas. I fjärde stycket i förslaget finns därför en regel som anger
att något tillkännagivande inte behöver utfärdas i en sådan situation. Det är dock
angeläget att de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när
sammanträdet avbryts blir underrättade om när och var sammanträdet ska
fortsätta. En föreskrift har därför tagits med som ålägger ordföranden att se till
att de frånvarande underrättas om det fortsatta sammanträdet.
ÄRENDEN OCH HANDLINGAR TILL SAMMANTRÄDE
13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när
fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.
Kommentar: Arbetsordningen kan innehålla en bestämmelse som anger vem
som får avgöra när fullmäktige ska behandla ett ärende och hur ett sådant
avgörande ska förankras. I detta förslag har ordföranden tillagts rätten att
bestämma om detta. Det kan också vara lämpligt att samråda med styrelsens
presidium. KL utgår från att vissa ärenden ska behandlas inom vissa i lagen
angivna tidsfrister. Dit hör behandlingen av budgeten och skattesatsen
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(11 kap. 10 och 11 §§ KL), godkännande av årsredovisningen (11 kap. 21 § KL)
samt beslut i frågan om ansvarsfrihet (5 kap. 24 § KL). Dessa krav påverkar
givetvis när de angivna ärendetyperna måste behandlas. Det finns särskilda
regler om behandling av vissa ärenden det år då val av fullmäktige förrättats i
hela landet.
14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller
yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje
ledamot och ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas
ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i
sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före
det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
Kommentar: Det är viktigt att varje ledamot och ersättare före ett
fullmäktigesammanträde får del av styrelsens och övriga nämnders förslag till
beslut eller yttranden i de ärenden som tagits upp på föredragningslistan till
sammanträdet. Det är rimligt att tänka sig att dessa får del av handlingarna en
vecka innan sammanträdet, men det måste i arbetsordningen finnas utrymme
för att göra bedömningar från fall till fall. Av denna anledning har någon sådan
tidsfrist inte angivits i bestämmelsen. Naturligtvis kan man i undantagsfall, t.ex. i
brådskande ärenden, acceptera även en annan ordning än den som anges i
bestämmelsen. Bestämmelsen har därför utformats som en ”bör”-regel.
Av praktiska skäl bör ordföranden få bestämma i vilken utsträckning handlingar i
övrigt ska tillhandahållas före sammanträdet. Om fullmäktige beslutat det kan
både kallelse och handlingar skickas elektroniskt. Vi har därför valt att föra in en
sådan bestämmelse i arbetsordningen. En förutsättning är dock att samtliga
ledamöter och ersättare har tillgång till tillräckligt snabb uppkoppling samt i
övrigt till den utrustning och teknik som behövs. De ledamöter och ersättare som
inte har det måste även fortsättningsvis kunna få kallelser och handlingar
skickade med vanlig post.
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Det är också rimligt att allmänheten och företrädare för massmedia kan få del av
sammanträdeshandlingarna som därför bör finnas tillgängliga i
sammanträdeslokalen. Huruvida ett ärende kommer att väcka stort allmänt
intresse kan ibland inte bedömas i förväg. Man kan därför inte bortse från att
handlingarna i undantagsfall kan ta slut. Därför är en ”bör”-regel att föredra. Till
saken hör dock att allmänheten genom offentlighetsprincipen ändå i princip är
garanterad att få ut handlingarna före sammanträdet. Det finns också särskilda
krav på tillgänglighet i KL vad gäller budgeten och årsredovisningen (8 kap. 14 §
och 8 kap. 15 § KL).
ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE
Enligt 5 kap. 72 § KL första stycket 4 KL ska arbetsordningen innehålla regler om
inkallande av ersättare och deras tjänstgöring.
I förarbetena till 1991 års kommunallag behandlades utförligt tillämpningen av
bestämmelserna i dåvarande 5 kap. 12-16 §§ KL (prop. 1990/91:117, s. 178 f )
vilket ger god vägledning när det gäller nuvarande 5 kap. 17-21 §§ KL. Här
kommenteras därför endast de kompletterande regler som föreslås ingå i
arbetsordningen.
15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av
ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare.
Sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur att tjänstgöra.
Kommentar: Det är angeläget att i arbetsordningen precisera till vem anmälan
om hinder ska göras och vem som ska se till att ersättare underrättas om
tjänstgöring. Ordningen för ersättarnas tjänstgöring i fullmäktige regleras i 14
kap. vallagen.
16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde
eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående
sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur
att tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin
tjänstgöring.
Kommentar: Huvudregeln är att den ersättare som står i tur att tjänstgöra ska
kallas in både när hinder anmäls i förväg och när hinder uppkommer under ett
pågående sammanträde. När hinder uppkommer för en ledamot eller en
ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde, ska ordföranden således kalla in
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den ersättare som står närmast i tur att tjänstgöra. Detta har också skrivits in
som huvudregel.
Ordföranden har att bedöma om det är lämpligt och praktiskt möjligt att kalla in
en ersättare som inte är närvarande vid sammanträdet. Ibland kan detta klaras
t.ex. genom ett snabbt telefonsamtal. I uttrycket ”tillgänglig” ligger alltså att en
ersättare är närvarande vid sammanträdet eller är lätt nåbar. Partiväxling är inte
tillåtet i fullmäktige.
17 § Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som
kallats till tjänstgöring.
Kommentar: Samma regler som gäller för ledamöter ska också tillämpas för
ersättare som har kallats till tjänstgöring och som får förhinder samt för ersättare
som tjänstgör vid ett sammanträde men som inte kan vidare delta i
sammanträdet. En föreskrift om detta finns i denna paragraf.
18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda
skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.
Kommentar: KL innehåller regler om ersättarnas tjänstgöring. Fullmäktige ska
dock meddela ytterligare föreskrifter om ersättarnas tjänstgöring. Här har därför
en regel tagits in som anger att ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en
ersättare ska få börja tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Normalt bör
inträde inte ske under pågående handläggning av ett ärende. I förslaget sägs
därför att detta bör ske endast om det föreligger särskilda skäl för det. Ett skäl
som anges i förarbetena till lagen är att det ärende som behandlas är
omfattande, t.ex. kommunens eller landstingets budget. Ett annat starkt skäl är
att beslutsförhet föreligger endast om en ersättare träder in.
Kraven på särskilda skäl behöver knappast ställas speciellt högt. Så har inte heller
skett hittills i praktiken. Således bör ett godtagbart skäl vara att de politiska
styrkeförhållandena rubbas, om en ledamot eller en tjänstgörande ersättare
lämnar ett sammanträde under pågående handläggning av ett ärende. En
ersättare bör då träda in.
I förslaget anges för övrigt att inträde inte ”bör” ske under pågående
handläggning av ett ärende. Regeln är således inte absolut (prop. 1990/91:117 s.
178 f).
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UPPROP
19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska
finnas tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska
också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och
när ordföranden anser att det behövs.
Kommentar: Det är lämpligt att det finns någon form av uppropslista vid
sammanträdet och att den är tillgänglig under hela sammanträdet. Därmed finns
knappast anledning att detaljreglera uppropslistans innehåll eller hur den ska
föras. Detta är rent praktiska frågor.
Upprop ska förrättas i början av varje ny sammanträdesdag, vilket blir tillämpligt
vid sammanträden som satts ut att räcka i två eller flera dagar. Uppropet görs på
ordförandens ansvar, men kan rent praktiskt utföras av någon annan.
PROTOKOLLSJUSTERARE
20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet
från sammanträdet.
Sedan upprop har skett enligt 19 §, väljer fullmäktige två ledamöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
Kommentar: I KL föreskrivs om justeringen av protokollen bara att detta ska ske
inom 14 dagar efter sammanträdet och på det sätt som fullmäktige har beslutat.
Det är obligatoriskt att ha bestämmelser om formerna för justeringen av
protokollen. Ibland är det nödvändigt att justera en paragraf omedelbart, s.k.
omedelbar justering. Förutsättningen för omedelbar justering är att ordalydelsen
är helt klar. Den slutliga paragraftexten måste därför skriftligen redovisas vid
sammanträdet.
I denna paragraf finns en föreskrift om att två protokolljusterare ska väljas
omedelbart efter det att uppropet har förrättats. Justerarna har också fått
uppgiften att i förekommande fall biträda ordföranden vid
röstsammanräkningar.
TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA
21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
tillkännagivandet.
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Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas
som inte finns med i tillkänna givandet.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.
Kommentar: Första stycket i paragrafen innehåller huvudregeln om att
fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
tillkännagivandet. Fullmäktige bör givetvis kunna ändra på turordningen. En
bestämmelse om detta finns i andra stycket.
Det förekommer att ärenden inte finns med i tillkännagivandet t.ex. brådskande
ärenden som tillkännages med förkortad tid eller som tas upp utan föregående
beredning eller tillkännagivande.
I tredje stycket ges ordföranden rätten att bestämma när ett sådant ärende ska
tas upp till behandling under sammanträdet. Lagen kräver inte att det ska finnas
en särskild föredragningslista. Vill man ha en sådan kan det finnas anledning att
justera bestämmelserna.
Ibland kan det vara lämpligt att avbryta handläggningen av ett ärende för att ta
upp det senare under ett sammanträde. Fullmäktige kan vilja kalla in en
nämndordförande, en anställd eller en utomstående sakkunnig, för att få
upplysningar innan ärendet avgörs. Ett ärende som fullmäktige har börjat
handlägga kan visa sig vara beroende av ett annat ärende som är uppsatt längre
ner i tillkännagivandet.
Det kan också vara praktiskt och tidsbesparande att ibland avbryta
handläggningen och avvakta med beslutsförfarandet i ett ärende där många
yrkanden ställts. När överläggningen är avslutad kan sekreteraren i så fall ta fram
ett förslag till propositionsordning åt ordföranden, medan fullmäktige
handlägger ett eller flera andra ärenden. Ett sådant avbrott bör kunna göras utan
att ärendet bordläggs. Stöd för detta förfarande finns i förarbetena (prop.
1990/91:117 s. 187). Om en ledamot yrkar att ett sådant ärende ska bordläggas,
måste dock det yrkandet ställas under proposition.
I fjärde stycket har därför tagits in en regel om att fullmäktige kan avbryta
handläggningen av ett ärende för att återuppta den senare under sammanträdet.
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YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA
I 4 kap. 22 § KL föreskrivs att ersättarna har samma rättigheter som
ledamöterna, när de tjänstgör. Därför behöver man i arbetsordningen inte ange
att det som gäller för ledamöter också gäller för de ersättare som tjänstgör.
I KL finns föreskrifter om rätt och skyldighet för utomstående att medverka på
fullmäktiges sammanträden. I 5 kap. 39 § KL förskrivs att kommunalråd enligt 4
kap. 2 § KL har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden samt delta i
överläggningarna och framställa förslag, men inte delta i besluten. Denna
bestämmelse tar sikte på den situationen att kommunalrådet saknar plats i
fullmäktige. (Är man fullmäktigeledamot får man alltid delta i överläggningarna.)
Fullmäktige får också bestämma att andra än ledamöterna ska ha rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten (5 kap. 40 § KL).
Ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt de anställda
i kommunen eller landstinget kan åläggas att lämna upplysningar vid fullmäktiges
sammanträden, om fullmäktige begär det (5 kap. 41 § KL). Om det finns något
hinder mot detta på grund av sekretess bryts givetvis skyldigheten att lämna
upplysningar.
En motsvarande skyldighet gäller för förtroendevalda och tjänstemän i
kommuner och landsting som har bildat en gemensam nämnd. Presidiet i den
gemensamma nämnden och de anställda i de samverkande kommunerna och
landstingen är således skyldiga att lämna upplysningar i de olika
fullmäktigeförsamlingarna. Dessa föreskrifter i KL ger anledning till att föra in
bestämmelser i arbetsordningen.
KL innehåller inga föreskrifter som ger kommunens ledande tjänstemän rätt att
delta i fullmäktiges överläggningar eller i besluten. Det kan dock vara lämpligt att
exempelvis kommunchefen med stöd av 5 kap. 40 § KL ges rätt att delta i
överläggningarna. Då kan denne på eget initiativ exempelvis begära ordet och
lämna sakupplysningar under sammanträdet.
Enligt 10 kap. 3 § första stycket KL ska fullmäktige se till att fullmäktige får ta
ställning innan sådana beslut i ett kommunalt aktiebolags verksamhet tas vilka är
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det är rimligt att
åtminstone ordföranden i bolagets styrelse medges rätt att yttra sig, när
fullmäktige behandlar ett ärende som avser ett sådant yttrande.
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22 § Rätt att delta i överläggningen har








kommunalråd/oppositionsråd
ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam
nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde
berörs,
ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när
fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,
ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon
annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls
med anledning av svaret,
styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL,
när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

Kommentar: I denna paragraf har bestämmelser tagits in som ger vissa personer
som saknar plats i fullmäktige möjlighet att yttra sig. Dessa har dock ingen rätt
att delta i besluten.
Det första kategorin är kommunalråd utan fullmäktigeuppdrag. Enligt andra och
tredje punkterna ges ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller i en
fullmäktigeberedning rätt att yttra sig vid behandling av ett ärende där
nämndens verksamhetsområde berörs eller som beredningen handlagt.
Enligt bestämmelserna i KL för en interpellation eller en fråga riktas till
ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning. Fullmäktige får föreskriva
att också andra förtroendevalda ska få vara adressater.
I 5 kap. 63 § KL anges att fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får
överlåta besvarandet av en interpellation till en av fullmäktige utsett ledamot i
styrelsen för ett kommunalt företag eller till ordföranden i styrelsen eller annan
nämnd i ett kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i,
när fullmäktige har utsett ledamoten. Eftersom KL saknar bestämmelser om vilka
som har rätt att yttra sig – utöver ledamöterna och de tjänstgörande ersättarna –
behövs bestämmelser om yttranderätten för andra vid besvarandet av
interpellationer och frågor i arbetsordningen. Det är också obligatoriskt enligt KL
att ha regler om handläggningen av interpellationer och frågor.
I 22 § fjärde punkten föreskrivs därför att ordföranden i en nämnd eller
fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en
fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret.
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Genom att bestämmelserna också omfattar ”någon annan som besvarar en
interpellation eller en fråga” täcker bestämmelsen också en sådan ledamot av ett
kommunalt företags styrelse, som sagts tidigare, och andra förtroendevalda som
kan vara adressater för interpellationer och frågor enligt bestämmelserna om
detta i arbetsordningen.
Det kommer även upp andra ärenden i fullmäktige som berör ett sådant företag
som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL. I dessa ärenden är det lämpligt att
styrelseordföranden i företaget ges möjlighet att yttra sig vid överläggningen i
fullmäktige. För att detta ska vara möjligt har en bestämmelse härom tagits in i
arbetsordningen.
23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av
revisionsberättelsen.
Kommentar: Första stycket motsvarar delvis 5 kap. 32 § andra stycket i den äldre
KL. Revisorerna ska alltså kallas till det sammanträde då revisionsberättelsen
behandlas. Bestämmelserna utvidgar revisorernas lagstadgade rätt att delta i
överläggningen till att avse även årsredovisningen. För att revisorerna ska anses
ha fått denna rätt måste de kallas till sammanträdet.
Andra stycket reglerar rätten att delta i överläggningen när förvaltningsärenden
som rör revisionen behandlas eller ärenden rörande revisorernas granskning.
Tredje stycket motsvarar vad gäller de sakkunniga biträdena 5 kap. 32 § andra
stycket KL.
24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning
som behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att
lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående
sakkunniga.
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Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice
ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice
ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande
kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd
med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
Kommentar: Som nämnts nyss är det obligatoriskt för presidierna i nämnderna,
de gemensamma nämnderna, revisorerna samt de anställda hos kommunen eller
landstinget att inställa sig vid fullmäktiges sammanträden och lämna
upplysningar, om fullmäktige begär det. Presidiet i en fullmäktigeberedning
omfattas inte av KL:s bestämmelse. Ledamöterna i en sådan beredning behöver
inte vara ledamöter i fullmäktige. En fullmäktigeberedning består enligt 3 kap. 2
§ KL av en eller flera förtroendevalda. För att även täcka in det undantagsfallet
att någon i en berednings presidium inte är ledamot i fullmäktige, omfattar den
föreslagna bestämmelsen också ordförandena och vice ordförandena i
fullmäktigeberedningarna.
Det är praktiskt att låta ordföranden efter samråd med vice ordförandena
bedöma i vilken utsträckning presidierna i nämnderna och andra ska kallas till ett
sammanträde med fullmäktige för att lämna upplysningar. Detsamma gäller
också för utomstående sakkunniga som kan behöva kallas in. Denna paragraf ger
ordföranden en sådan befogenhet.
I vilken utsträckning de som kallats för att lämna upplysningar på ett
sammanträde ska få yttra sig under överläggningarna bör i första hand
bestämmas av ordföranden. Fullmäktige ska givetvis ha möjlighet att besluta om
detta. Bestämmelsen i förslaget har utformats i enlighet med det som sagts nu.
25 § Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges
sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena.
Kommentar: I KL finns ingen bestämmelse som ger ledande tjänsteman
yttranderätt. Arbetsordningen kan därför innehålla en bestämmelse om detta.
Det är givetvis möjligt att begränsa yttranderätten till att avse enbart
laglighetsfrågor.
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I andra stycket har intagits en bestämmelse om en begränsad yttranderätt för
fullmäktiges sekreterare just i laglighetsfrågor. Detta avser såväl laglighetsfrågor
med anknytning till enskilda ärenden som till procedurfrågor i fullmäktige.
Visserligen är sekreteraren enligt 5 kap. 41 § KL skyldig att lämna upplysningar,
men denna skyldighet motsvaras inte av någon automatisk rätt att delta i
överläggningarna i laglighetsfrågor. Någon anledning att ge sekreteraren en mer
vidsträckt yttranderätt än vad vi har föreslagit finns knappast.
TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDENA
26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den
ordning han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort
inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört.
Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få
göra inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter
tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen
avbryta en talare under hans eller hennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter
tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera
eller upplösa sammanträdet.
Kommentar: Här begränsas replikrätten till en replik. Vill man ge rätt till replik på
replik måste detta anges i arbetsordningen. Den tidsram som ställts upp är
emellertid endast en rekommendation vilken fullmäktige kan enas om. En sådan
tidsbegränsning innebär inte att talaren kan fråntas ordet enbart av den
anledningen att tiden överskridits.
I 2 kap. regeringsformen (RF) finns bestämmelser om att varje medborgare är
tillförsäkrad yttrandefrihet gentemot det allmänna. Denna yttrandefrihet får
endast begränsas genom lag och endast utifrån vissa i RF angivna intressen (2
kap. 20–21 och 23 §§ RF). En bestämmelse i en arbetsordning att talare, som
avlägsnar sig från ämnet, kan fråntas ordet av ordföranden har dock inte ansetts
utgöra någon begränsning av yttrandefriheten med hänvisning till 2 kap. 23 §
tredje stycket RF (RÅ 1981 2:1).
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Däremot har Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) upphävt
en arbetsordning som hade en bestämmelse om rätt för fullmäktiges ordförande
att frånta en talare ordet, om talaren uppträder på ett sätt som strider mot god
ordning (RÅ 1981 2:15). Eftersom det som skulle kunna påkalla ingripande också
kunde inbegripa yttranden som innefattade personliga förolämpningar mot eller
otillbörliga angrepp på annan, hade ordföranden getts möjlighet att ingripa mot
talaren också på grund av själva innehållet i yttrandet. En sådan begränsning av
yttrandefriheten måste emellertid enligt 2 kap. 20 § RF meddelas i lag.
KL innehåller inget uttryckligt lagstöd för att begränsa en talares yttrandefrihet
på detta sätt. Möjligen skulle detta kunna ske genom att begränsningarna i
yttrandefriheten preciserades, t.ex. genom följande tillägg:
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt
som strider mot god ordning och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig,
får ordföranden ta från talaren ordet. Ett sådant ingripande får dock inte ske på
grund av innehållet i talarens yttrande.
Samtidigt skulle detta innebära subtila avgränsningsfrågor. Mot den bakgrunden
har vi i stället kompletterat bestämmelsen med en rätt för ordföranden till
upplösning av sammanträdet. Ordföranden har därutöver rätt att upplösa ett
sammanträde då fullmäktige inte längre är beslutsför (5 kap. 45 § KL).
I 5 kap. 43 § andra stycket KL finns enbart en bestämmelse om rätt för
ordföranden att tillgripa utvisning. I förarbetena utgår man dock från att
bestämmelser om ordförandens rätt att upplösa sammanträdet kan tas med i
arbetsordningen (prop. 1990/91:117 s. 187–188).
Det bör observeras att reglerna avser såväl ledamöter och ersättare i fullmäktige
som andra som bevistar fullmäktiges sammanträde.
YRKANDEN
27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
yrkande avfatta det skriftligt.
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Kommentar: Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande
kommunala församlingar och med rättspraxis vad gäller möjligheten att ändra
eller återta ett framställt yrkande.
DELTAGANDE I BESLUT
I 4 kap. 24-26 §§ KL finns gemensamma bestämmelser för fullmäktige och
nämnder om vad som gäller vid omröstning och beslut.
Enligt 4 kap. 25 § KL har en fullmäktigeledamot rätt att avstå från att delta i en
omröstning eller i ett beslut. I denna bestämmelse regleras även ordförandens
skyldighet att rösta, när det behövs för att ett ärende ska kunna avgöras.
28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta
till ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
fullmäktige fattar det med acklamation.
Kommentar: I förarbetena (prop. 1990/91:117 s. 171) sägs att en ledamot som
avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta innan beslutet fattas
och att det inte är möjligt att i efterhand anmäla att man inte deltagit i ett beslut.
En regel om en sådan anmälningsplikt finns i första stycket.
I andra stycket föreskrivs att en ledamot som inte har anmält sin avsikt att inte
delta i ett beslut anses ha deltagit i beslutet, om detta fattas med acklamation.
Om beslutet fattas genom omröstning, måste ledamoten meddela vid uppropet
att han eller hon avstår från att rösta.
OMRÖSTNINGAR
29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som
har utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon
ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
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Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.
Kommentar: Bestämmelsen överensstämmer med praxis i kommunala
beslutande församlingar. Den vilar också delvis på avgöranden i rättspraxis. I de
kommuner/landsting som använder sig av s.k. voteringsanläggningar måste
bestämmelsen anpassas efter det förfarandet. Detta kan göras genom att andra
stycket ges följande lydelse:
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster med en
voteringsanläggning.
30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den




upptar namnet på någon som inte är valbar,
upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
Kommentar: Föreskrifterna om valsedel bygger på rättspraxis och stämmer i sak
överens med tidigare förslag på arbetsordning.
MOTIONER
31 § En motion




ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
får inte ta upp ämnen av olika slag,
väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde
med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid
ett sammanträde.
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Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april
och oktober.
Kommentar: Remiss och beredning av motioner omfattas av bestämmelserna
om beredning i 36 § i detta förslag. I denna bestämmelse samt 32 § och 34–35 §§
nedan anges att skrivelsen ska vara undertecknad. Med undertecknad avses här
ett teknikneutralt begrepp. Det innebär att utöver underskrift i original bör även
undertecknade handlingar som faxats eller undertecknade handlingar som
skannats och därefter skickats per epost godtas. Ett dokument eller epost som är
försett med e-signatur är även det undertecknat.
MEDBORGARFÖRSLAG
32 § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige
(medborgarförslag).
Ett medborgarförslag
 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,
 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,
 får inte ta upp ämnen av olika slag,
 väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett
sammanträde med fullmäktige.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom
fullmäktiges befogenhetsområde.
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i
ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i
fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit
ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser
handläggningen i fullmäktige.
Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från
det förslaget väcktes.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska
förslagsställaren underrättas.
Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

23 (39)

Kommentar: Enligt 8 kap. 1 § KL kan kommunfullmäktige besluta att den som är
folkbokförd i en kommun får väcka ärenden i fullmäktige. Ett sådant medgivande
gäller generellt och det går alltså inte att införa begränsningar av antalet
medborgarförslag eller innehållet i dem. Enligt 5 kap. 72 § andra stycket KL ska
fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om hur medborgarförslag ska
hanteras om fullmäktige har beslutat att tillåta sådana.
Med stöd av 5 kap. 40 § KL kan fullmäktige ge den som har väckt ett
medborgarförslag rätt att delta i överläggningarna. En sådan bestämmelse skulle
kunna föras in före sista stycket i 32 § och lyda på följande sätt:
Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i
överläggningarna när fullmäktige behandlar ärendet.
I detta sammanhang bör observeras att det vid nämndsammanträden uppställs
ett krav på stängda dörrar i de situationer som framgår av 6 kap. 25 § tredje
stycket KL.
Fullmäktige får enligt 5 kap. 23 § andra stycket KL överlåta till styrelsen eller en
annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag,
utom i de fall som anges i 5 kap. 1 § KL. Med anledning härav är det angeläget att
fullmäktige ges en möjlighet till insyn i hur medborgarförslagen hanteras i
nämnderna (prop. 2006/07:24 s. 16). Enligt 6 kap. 34 § KL ska fullmäktige därför
informeras om vilka beslut som fattats med anledning av förslagen. Fullmäktige
ska även informeras om de ärenden som inte beretts färdigt inom ettårsfristen.
När det gäller ärenden som inte har avgjorts ska fullmäktige upplysas om vilka
ärendena är, och bör även informeras om anledningen till att ärendena inte
kunnat avgöras och när beslut kan beräknas fattas (prop. 2006/07:24 s. 20).
Närmare föreskrifter om vilken information nämnderna ska lämna till fullmäktige
kan tas i nämndreglementena. En skrivelse som inte uppfyller de formella kraven
enligt bestämmelsen, t.ex. att den inte är undertecknad, är inte att betrakta som
ett medborgarförslag. En sådan skrivelse behöver därför inte tas upp i
fullmäktige utan kan avvisas redan hos kansliet.
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FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT
33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka
ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att
fullmäktige får ta ställning till.
Kommentar: I 5 kap. 22 § KL finns föreskrifter om vilka organ och personer som
får väcka ärenden hos fullmäktige. Föreskrifterna kan föranleda kompletterande
bestämmelser i arbetsordningen. En sådan föreskrift gäller rätten för ett
kommunalt företags styrelse att väcka ärenden som avser sådant som företaget
enligt 10 kap. 3 § KL är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.
Företaget måste genom ett beslut av fullmäktige eller en bestämmelse i
arbetsordningen beredas den möjligheten. Det kan även enligt 10 kap. 4 § KL
finnas delägda bolag av vars bolagsordning det följer att de är skyldiga att ge
fullmäktige tillfälle att ta ställning i vissa ärenden. På samma sätt kan denna
skyldighet ha tagits in i stadgarna för en stiftelse som kommunen bildat med
någon annan.
INTERPELLATIONER
I KL finns det utförliga regler om interpellationer och frågor (5 kap. 59-63 §§ KL).
Som sagts tidigare har ersättarna samma rättigheter som ledamöterna när de
tjänstgör (4 kap. 22 § KL). I förarbetena framhålls att det är viktigt från principiell
synpunkt att en tjänstgörande ersättare är likställd med en ordinarie ledamot så
långt som det är möjligt. Även om rätten för ersättare att ställa interpellationer
och frågor har sina formella och praktiska begränsningar, har det ansetts att den
inte bör slopas (prop. 1990/91:117 s. 70).
Rätten för ersättarna att ställa interpellationer och frågor ger anledning till en
viss reglering i arbetsordningen. Denna kan emellertid inte göras heltäckande.
Den praktiska hanteringen bör man lösa efter lokala förutsättningar och
traditioner.
34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör
ges in till styrelsens kansli senast åtta dagar före det sammanträde vid vilket
ledamoten avser att ställ den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast
efter det då interpellationen ställdes.
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Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om
sammanträdet.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen
före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap.
2-6 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till
en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara
interpellationen.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta
besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i
annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på
grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret
på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid
sammanträdet eller inte.
Kommentar: Bestämmelserna i denna paragraf anger de formella kraven på en
interpellation vilka framgår indirekt av KL. I första stycket anges att en
interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. I KL sägs inte
uttryckligen att en interpellation ska vara skriftlig. Detta följer dock av den
utformning som lagens föreskrifter har fått. Vidare ställs det självklara kravet upp
att en interpellation ska vara undertecknad av en ledamot. Flera ledamöter får
inte gemensamt ge in en interpellation.
I andra stycket finns en föreskrift om att en interpellation ska ges in till styrelsens
kansli.
Med hänsyn till de varierande förhållandena och önskemålen i kommunerna har
någon tidsfrist för inlämnandet inte angetts. I paragrafen beskrivs också
ersättarnas förutsättningar för att få interpellera.
Någon svarsplikt föreligger inte vid interpellation eller fråga. Därför har en regel
tagits in som anger när en interpellation senast bör besvaras.
Ett interpellationssvar bör vara skriftligt. Det är rimligt att ledamöterna får del av
svaret, innan det tas upp på ett sammanträde och debatteras. Den ledamot som
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ställt interpellationen bör få del av svaret tidigare än övriga ledamöter för att
han eller hon ska kunna förbereda sig inför den debatt som svaret på
interpellationen kan föranleda. Därför föreskrivs att detta bör ske dagen före den
sammanträdesdag då svaret ska lämnas. Bestämmelsen har formulerats så att
den kan tillämpas praktiskt även vid sammanträden som sträcker sig över mer än
en dag.
I 5 kap. 63 § KL finns en bestämmelse som ger möjlighet för fullmäktige att
bestämma att en ledamot i en företagsstyrelse får besvara en interpellation, om
ordföranden i en nämnd överlämnar besvarandet till ledamoten. Det kan vara
fråga om ett kommunalt företag i vilket kommunen eller landstinget bestämmer
ensam eller ett företag där kommunen bestämmer tillsammans med någon
annan. Den ledamot som ska besvara interpellationen måste vara vald av
fullmäktige till styrelseuppdraget i det aktuella företaget.
I denna paragraf har föreskrifter tagits in som gör sådant överlämnande möjligt.
För att inte tynga bestämmelsen hänvisas i den till 10 kap. 2-6 §§ KL beträffande
definitionen av de företag som avses.
I 5 kap. 63 § KL stadgas även att fullmäktige får besluta att ordföranden i en
nämnd får överlåta besvarandet av en interpellation till ordföranden i styrelsen
eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen
är medlem i.
En ersättare som har ställt en interpellation har ingen särskild rätt att få delta i
den överläggning som svaret på interpellationen ger anledning till i fullmäktige.
Fullmäktige kan dock besluta att den ersättare som ställt interpellationen ska få
delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas. En sådan
bestämmelse har tagits in i detta normalförslag.
Enligt 5 kap. 59 § KL får interpellationer riktas till ordföranden i en nämnd eller
en fullmäktigeberedning. Fullmäktige får bestämma att även andra
förtroendevalda ska få interpelleras. Arbetsordningen ska innehålla
bestämmelser om detta.
En nyhet från och med 2018-01-01 är att fullmäktige får besluta att
interpellationer endast får ställas till sådant kommunalråd som avses 4 kap. 2 §
KL. Detta system har funnits lagreglerat för Stockholms kommun (f.d. 5 kap. 52 §
andra stycket KL). Bestämmelsen görs nu generellt tillämplig för alla kommuner
och landsting. Följande text kan då tas in: Interpellation får endast ställas till
kommunalråd och oppositionsråd.
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Interpellationsinstitutet är ett led i systemet för utkrävande av politiskt ansvar.
Det har därför ansetts rimligt att t.ex. förtroendevalda med ett övergripande
ansvar som inte är ordförande i någon nämnd kan interpelleras. Kretsen av
adressater bör inte bestå av andra förtroendevalda än de som är politiskt direkt
ansvariga. Av det skälet bör t.ex. revisorerna inte kunna interpelleras och inte
heller fullmäktiges ordförande eller vice ordförandena i fullmäktige.
Kommunernas och nämndsorganisationer är med anledning av den vida
organisationsfriheten olika. Detta gör att också den krets av adressater som är
lämplig och motiverad från demokratisk synpunkt kan skilja sig från kommun till
kommun.
Ett alternativ är att ange att också vice ordförandena i nämnd kan interpelleras.
Här bör dock de partipolitiska effekterna vägas in. Också utskottsordförande som
inte är ordförande i en nämnd kan anges som adressat. Även ordförande i en
särskild fullmäktigeberedning kan tänkas höra till den personkrets som bör kunna
interpelleras. I några kommuner vill man att interpellationer och frågor
behandlas före övriga ärenden. Ett skäl till detta är att interpellation kan avse en
nämndordförande eller annan förtroendevald som inte är ledamot i fullmäktige.
Han eller hon kan då svara genast och därefter lämna mötet.
FRÅGOR
35 § En fråga ska
 vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,
 ges in till styrelsens kansli senast 7 dagar före det sammanträde vid vilket
ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver
dock inte vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Kommentar: Enligt 5 kap. 64 KL får ledamöter ställa frågor för att inhämta
upplysningar. När en fråga besvaras får bara den som ställer frågan och den som
svarar delta i överläggningen. Handläggningen av frågor bör vara lika som den
som gäller för interpellationer.
BEREDNING AV ÄRENDEN
36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden
som fullmäktige ska behandla ska beredas.
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Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om
remiss av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de
fullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie
sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av
sådana ärenden.
Kommentar: KL innehåller ett beredningstvång. Av 5 kap. 26–28 §§ KL följer att
ett ärende ska beredas av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör
eller av en fullmäktigeberedning. I de fall ärendet beretts av en
fullmäktigeberedning ska en nämnd vars verksamhetsområde berörs alltid ges
tillfälle att yttra sig. Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som
beretts av en nämnd eller fullmäktigeberedning. Har styrelsen en annan syn på
ärendet än det organ som berett det ska det framgå då ärendet läggs fram för
fullmäktige. Fullmäktige har dock viss frihet att bestämma om formerna för
beredningen av sina ärenden och kan enligt förarbetena på sakliga grunder
bestämma om beredningens omfattning.
Det är tillräckligt att ett ärende har beretts av någon nämnd vars
verksamhetsområde ärendet berör. En nämnd som fullgör obligatoriska
uppgifter enligt speciallagstiftningen bör dock inte kunna förbigås, när
fullmäktige bestämmer om beredningens omfattning. I en starkt decentraliserad
organisation med många lokala nämnder och nämnder med begränsade
ansvarsområden är tanken att fullmäktige ska ha möjlighet att begränsa antalet
nämnder som deltar i beredningen av ett ärende. Denna frihet som lämnats till
fullmäktige har samband med de vida ramarna att bestämma om
nämndorganisationen.
I 5 kap. 26-36 §§ KL finns ett flertal bestämmelser om hur ärendena bereds. De
flesta bestämmelserna rör dock olika undantag från beredningstvånget.
Enligt KL är det inte obligatoriskt att ta in bestämmelser om beredning av
ärendena i arbetsordningen. I vårt förslag har frågan om hur beredning ska ske
överlämnats åt styrelsen om inte fullmäktige beslutar något annat. Detta innebär
inte att styrelsen kan sätta sig över beredningstvånget enligt 5 kap. 26–28 §§ KL.
Vad det egentligen handlar om är en remissrätt. Styrelsen kan givetvis gå längre
än vad beredningstvånget kräver och också höra t.ex. organisationer eller andra
intressenter i ärendet. Av effektivitetsskäl bör det vara möjligt för styrelsen att
uppdra frågan om remissrätt till en förtroendevald eller åt någon anställd.
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Som en alternativ lösning kan man behålla det äldre systemet med remissrätt för
fullmäktiges ordförande. Detta system går tillbaka till förarbetena till 1953 års
kommunallag. Nedan exempel på formuleringar har hämtats ur 1985 års
normalarbetsordning:
Motion eller annat ärende, som ska prövas av fullmäktige och som inkommer
mellan två fullmäktigesammanträden, får ordföranden eller på ordförandens
uppdrag kanslichefen remittera till styrelsen för beredning.
Om ärendet inte vid nästa sammanträde överlämnats till fullmäktiges prövning,
ska ordföranden då göra anmälan om remissen.
Fullmäktige beslutar om remiss för beredning av motion eller annat ärende som
inte remitterats med stöd av bestämmelserna i första stycket.
För att fullmäktige ska ha fullständig information om de fullmäktigeärenden som
kommer in, om beredningen och de remisser som beslutas, bör detta redovisas
för fullmäktige. Det är rimligt att detta sker vid varje ordinarie sammanträde och
att redovisningen avser det som har förekommit sedan fullmäktige senast höll
ett ordinarie sammanträde.
UPPMJUKNING AV BEREDNINGSTVÅNGET I FRÅGA OM LOKALA NÄMNDER
Den frihet fullmäktige har getts att i arbetsordning bestämma om beredningens
omfattning avser i praktiken kommuner och landsting som har lokala nämnder,
dvs. kommundelsnämnder, distriktsnämnder eller liknande (prop. 1990/91:117 s.
184). Eftersom det övervägande antalet kommuner saknar lokala nämnder
redovisar vi frågan om hur denna uppmjukning kan ske som en alternativ lösning.
Om det finns både centrala och lokala nämnder och det rör sig om obligatoriska
uppgifter enligt speciallagstiftning bör den centrala nämnden endast
undantagsvis kunna förbigås (prop. 1990/91:117 s. 184). Enligt vår mening följer
detta av beredningsreglernas utformning i KL. Vad som behöver regleras i
arbetsordning blir därför endast de fall då fullmäktige väljer ut ett begränsat
antal lokala nämnder och låter dem yttra sig. Urvalet måste då ske på saklig
grund.
En sådan bestämmelse kan formuleras enligt följande:
Lokala nämnder och institutionsstyrelser bereder eller yttrar sig i ärenden endast
i den omfattning fullmäktige anser att det behövs.
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ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMNDERNA
37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser
härom anges i respektive nämnds reglemente.
Kommentar: Av 6 kap. 5 § KL följer att nämnderna ska redovisa till fullmäktige
hur de fullgjort de uppdrag som lämnats till dem. Att fullmäktige får rapporter
om verksamheten är viktigt som underlag så att fullmäktige kan utöva sin
styrning av verksamheten. Det är fullmäktige som beslutar om omfattningen och
formerna för denna redovisning. För att det ska stå klart för nämnderna vad som
förväntas av dem i fråga om återredovisning är det lämpligt att bestämmelserna
härom finns i respektive nämnds reglemente.
PRÖVNING AV ANSVARSFRIHET OCH ANMÄRKNING
38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.
Kommentar: Fullmäktige ska enligt 5 kap. 24 § KL besluta i frågan om
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Detta beslut ska motiveras. Enligt 5 kap. 32
§ KL ska fullmäktige även inhämta förklaringar från berörda nämnder och
beredningar över revisionsanmärkningar. Fullmäktige ska även enligt 5 kap. 24 §
KL ta ställning till om anmärkning ska framställas, ett beslut som även det ska
motiveras. Fullmäktige som organ kan svårligen hantera hela detta förfarande.
Därför har det skrivits in i förslaget att presidiet ska bereda dessa ärenden. Detta
innebär att presidiet bestämmer i vilken ordning förklaringar ska inhämtas, samt
ansvarar för att lägga fram motiverade förslag till beslut gällande ansvarsfrihet
och anmärkning.
Väljer man denna lösning måste samtidigt reglerna i 5 kap. 48 § KL beaktas. Den
som är redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget får nämligen inte
delta i handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksamheten. Detta
innebär här att varken ordföranden eller vice ordförandena bör sitta som
ledamot eller ersättare i styrelsen, en nämnd eller fullmäktigeberäkning.
Detsamma gäller make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller annan närstående till
ordföranden eller vice ordförandena.
BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET
39 § Presidiet bereder revisorernas budget.
Kommentar: Fullmäktige svarar för att det finns tillräckliga medel för att
genomföra revisionsuppdraget, men styr i övrigt inte revisionens arbete. En
nyhet i 2017 års kommunallag är att fullmäktiges presidium obligatoriskt ska

31 (39)

bereda revisorernas budget. Det är alltså inte längre möjligt att tillsätta en
fullmäktigeberedning för detta ändamål.
VALBEREDNING
40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en
valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av 7 ledamöter och lika många ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en
vice ordförande (och en andre vice ordförande) för den tid som de har valts att
vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller
fyllnadsval som inte är ordförandeval.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående
beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
Kommentar: Det är inte obligatoriskt för en kommun eller landsting att inrätta
en valberedning för handläggning av fullmäktiges valärenden. Det är dock vanligt
att så sker och i de fallen ska en bestämmelse härom föras in i arbetsordningen. I
vårt förslag utses valberedningen genom val. Denna blir då att betrakta som en
fullmäktigeberedning vilket innebär att lagen (1992:339) om proportionellt
valsätt kan bli tillämplig vid valet av valberedning.
Enligt vanligt förekommande praxis har fyllnadsval som inte är ordförandeval
undantagits från valberedningens uppgiftsområde. Som ett alternativ kan man
föreskriva att det som gäller om nämnder i KL i tillämpliga delar ska gälla för
valberedningen i fråga om sammanträden, beslutsförfarande, beslutsförhet,
protokoll, justering av protokoll samt reservation.
Det är även möjligt att använda sig av en valberedning i form av en ”lös”
sammansättning av representanter från fullmäktiges partier utan att dessa väljs
som ett formellt organ av fullmäktige. I stället utses då företrädare för alla i
fullmäktige representerade partier att tillsammans utgöra valberedning. Det är
då fråga om en partiöverenskommelse vilken sker utanför fullmäktige, och som
därför inte behöver regleras i arbetsordningen.
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JUSTERING AV PROTOKOLLET
41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som
redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.
Kommentar: I KL föreskrivs att ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter
sammanträdet på det sätt som fullmäktige har bestämt. Fullmäktige får inte
justera protokollet från ett föregående sammanträde, såvida inte justeringen
görs på ett sammanträde inom den föreskrivna fristen på 14 dagar. I
undantagsfall kan det bli nödvändigt att överlämna justeringen till fullmäktige,
t.ex. om justerarna i något väsentligt avseende inte kan enas om innehållet i
protokollet. Tidsfristen får då överskridas (prop. 1990/91:117 s. 193).
Justeringsmannens roll är enbart att bekräfta att protokollet återger vad som
förevarit på sammanträdet. Justeringen innebär alltså inte något
ställningstagande till de beslut som fattats.
I 20 § i vårt förslag har föreskrivits att fullmäktige ska välja två ledamöter att
justera protokollet tillsammans med ordföranden. KL föreskriver inte att
ordföranden ska justera protokollet. Detta får dock anses självklart (jfr. prop.
1990/91:117 s. 193).
Möjligheten att justera en paragraf omedelbart behövs. En bestämmelse har
därför tagits in om detta. För att en paragraf ska kunna justeras omedelbart ska
den redovisas skriftligt. En föreskrift om detta har också tagits in.
Om fullmäktige undantagsvis beslutar att justera ett protokoll från ett helt
sammanträde, bör fullmäktige bestämma för varje sådant tillfälle hur justeringen
ska gå till.
RESERVATION
42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill
motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska
lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av
protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och
senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.
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Kommentar: I 4 kap. 27 § KL regleras reservationsrätten för de förtroendevalda.
Formen för reservationen anges dock inte. Här föreslås därför en bestämmelse
om att den skriftliga reservationen ska lämnas senast när protokollet justeras.
EXPEDIERING OCH PUBLICERING
43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer
som berörs av besluten i protokollet.
Styrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.
Ordföranden undertecknar och kommunchefen kontrasignerar fullmäktiges
skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte
fullmäktige beslutar annat.
Kommentar: Bestämmelsen är densamma som i den tidigare
normalarbetsordningen.
44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet
med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet
publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på
grund av lag eller annan författning.
Kommentar: Innan protokollet publiceras på anslagstavlan måste övervägas om
det i protokollet finns sådana personuppgifter som inte får publiceras på grund
av bestämmelser i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 eller annan
författning.
KOMPLETTERANDE REGLER OM ”ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND”
Enligt 5 kap. 40 § KL får fullmäktige bestämma att också andra än ledamöter ska
ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. I förarbetena sägs att
regeln ger fullmäktige full frihet att råda över deltagandet i överläggningarna.
Samtidigt sägs att meningen inte är att fullmäktige ska tillämpa den så att en för
vid krets av personer tillåts att yttra sig på sammanträdena, t.ex. närvarande
kommunmedlemmar eller representanter för massmedia (prop. 1990/91:117 s.
181).
I KL finns en särskild regel om att fullmäktige får bestämma att allmänheten får
ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde (8 kap. 16 § KL).
Dessa regler ger fullmäktige utrymme för att i viss omfattning införa någon form
av ”allmänhetens frågestund” vid ett eller flera sammanträden.
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För de kommuner eller landsting som avser att utnyttja denna möjlighet
redovisar vi här ett förslag till lösning. I vilken ordning och i vilka former sådana
frågestunder bör läggas upp får utarbetas efter lokala förutsättningar.
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid
följande sammanträden med fullmäktige:
1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen
2. när fullmäktige behandlar budgeten
3. vid…
I tillkännagivandet av dessa sammanträden ska anges att allmänhetens
frågestund ska förekomma.
Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där
frågor från allmänheten får förekomma.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden
ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen
som behövs för att lämna upplysningar under den.
Kommentar: En alternativ lösning är att fullmäktige för varje särskilt fall beslutar
att allmänhetens frågestund ska få förekomma vid ett kommande sammanträde.
Vårt förslag innebär att man fixerar rätten för allmänheten att ställa frågor till
vissa ärenden, t.ex. årsredovisningen eller budgeten. Också andra ärenden kan
vara av större intresse för allmänheten, t.ex. behandlingen av
revisionsberättelsen. Frågan om i vilken omfattning man bör införa allmänhetens
frågestund bör bedömas lokalt.
När det gäller årsredovisningen är det tveksamt om man kan inskränka
personkretsen, eftersom lagen talar om ”allmänheten”, 8 kap. 16 § KL. När det
gäller frågestunder som avser andra ärenden, grundas befogenheten på
5 kap. 40 § KL. Där talas om ”andra än ledamöter”. I varje fall i sådana ärenden bör
frågerätten kunna begränsas till att enbart avse kommunmedlemmar eller medlemmar i
en kommun inom landstinget. Det praktiska problemet blir då att kontrollera om
frågeställaren är kommunmedlem eller inte. Vill man göra en sådan begränsning bör den
framgå direkt av arbetsordningen.
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Det är självklart att allmänheten måste informeras om att den har möjlighet att
ställa frågor om årsredovisningen. Uppgift om frågestunden ska därför tas med i
tillkännagivandet av sammanträdet.
Vi föreslår också en föreskrift om att någon överläggning inte får förekomma
under frågestunden. Det kan inte vara lämpligt att fullmäktiges ledamöter
inleder debatten under allmänhetens frågestund. Detta kan medföra att
allmänheten kommer att delta i fullmäktiges överläggningar vilket alltså inte är
meningen.
Det är lämpligt att ordföranden får bestämma hur frågestunden ska genomföras
och också att han eller hon bestämmer vilka förtroendevalda (som inte är
ledamöter) eller anställda hos kommunen, som behöver inställa sig vid
sammanträdet och lämna upplysningar under frågestunden. I förslaget föreskrivs
att ordföranden även ska samråda med vice ordförandena.
KOMPLETTERANDE REGLER OM MÖJLIGHET ATT LÄMNA INFORMATION
Fullmäktige kan välja att ha en stående punkt på dagordningen med möjlighet för
särskilt utpekade att lämna information till fullmäktige om sin verksamhet. Det
kan t.ex. vara ändamålsenligt att ge revisorerna eller kommunalrådet en sådan
rätt. Vill fullmäktige ha denna ordning bör detta regleras i arbetsordningen. En
sådan bestämmelse skulle kunna ha följande formulering.
Revisorerna ska vid varje sammanträde ges möjlighet att lämna information
om sin pågående verksamhet.
Kompletterande bestämmelser om fullmäktigeberedningar
I 3 kap. KL finns reglerna om kommunernas och landstingens organisation. Där
stadgas bl.a. (3 kap. 2 § KL) att fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för
beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. I det följande ges
exempel på bestämmelser om fullmäktigeberedningar som kan tas in i
arbetsordningen. Detta motiveras bl.a. med att fullmäktiges roll kan behöva
stärkas om antalet nämnder reduceras. Vilka bestämmelser som behövs och hur
de ska vara utformade beror givetvis på den organisation som ska finnas.
1 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för
den löpande mandatperioden ... (antalet) ordinarie fullmäktigeberedningar.
Valen förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av december
månad.
Alternativ: Valen förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer
styrelsen och övriga nämnder.
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2 § Fullmäktige bestämmer före valen antalet ledamöter och ersättare i
beredningarna. Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice
ordförande för den tid som de har valts till ledamöter.
3 § De ordinarie fullmäktigeberedningarna är ... (finansberedningen, allmänna
beredningen, socialberedningen, miljöberedningen).
4 § En fullmäktigeberedning bereder de ärenden inom sitt uppgiftsområde som
fullmäktige ska avgöra. En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige
inom sitt uppgiftsområde.
Alternativ: En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar
att överlämna till beredningen. Arbetsordning för fullmäktige 41
5 § En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör
till fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de
framställningar som fullmäktigeberedningen finner påkallade.
6 § En fullmäktigeberedning får från kommunens/landstingets nämnder och
anställda begära in de upplysningar och de yttranden som behövs för att
fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
7 § Fullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för
beredning av ett visst ärende eller behandling av en viss fråga.
8 § Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en
särskild beredning samt mandattiden för denna.
9 § För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för
sammanträden, beslutsförhet och protokoll.
Kommentar: Fullmäktigeberedningar kan bestå av en eller flera personer. Det är
även möjligt att till ledamot eller ersättare i en fullmäktigeberedning välja en
person som inte redan är förtroendevald.
Ledamöter i fullmäktigeberedningarna ska utses på samma sätt som övriga
förtroendevalda. Valbar till ledamot och ersättare i fullmäktigeberedningarna är
den som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som ställs enligt 1 kap.
7 och 8 §§ KL. Den person som fullmäktige väljer till ledamot i en
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fullmäktigeberedning och som inte redan är förtroendevald kommer därför att
bli förtroendevald i och med detta.
Den som är vald till revisor är inom den kommunen eller det landstinget inte
valbar som ledamot eller ersättare i en fullmäktigeberedning, 4 kap. 5 § KL.
Det får anses strida mot KL att i arbetsordningen föreskriva att ledamöterna och
ersättarna i en fullmäktigeberedning ska vara ledamöter eller ersättare i
fullmäktige. En sådan bestämmelse skulle innebära att ett lokalt valbarhetsvillkor
ställdes upp, vilket inte är tillåtet. En annan sak är att man kan vara överens om
detta och att i praktiken hålla sig till fullmäktigekretsen, när
fullmäktigeberedningarna väljs.
En fullmäktigeberedning kan – till skillnad från en nämnd – endast ha
beredningsuppgifter. Att ansvara för förvaltningen och verkställigheten av
fullmäktiges beslut kan således inte anförtros den.
Eftersom nämnderna enligt KL har i uppgift att bereda fullmäktiges ärenden, får
en fullmäktigeberedning ses som ett kompletterande beredningsorgan till
styrelsen och de övriga nämnderna. Fullmäktige får således inte delegera
beslutanderätt till en fullmäktigeberedning.
Av 5 kap. 27 § KL framgår även att en nämnd vars verksamhetsområde ett
ärende berör alltid ska ges tillfälle att yttra sig, om ett ärende har beretts bara av
en fullmäktigeberedning. Det går således inte att förbigå nämnderna vid
beredningen av fullmäktigeärenden och överlämna till fullmäktigeberedningar
att helt sköta den.
En fullmäktigeberedning kan ges i uppgift att bereda ärendena inom ett visst
verksamhetsområde och att för fullmäktiges räkning följa verksamhetens
utveckling. Eftersom fullmäktige får ge en fullmäktigeberedning rätt att väcka
ärenden i fullmäktige (5 kap. 22 § första stycket 4 KL) kan uppgiften att följa en
eller flera verksamheter förenas med en befogenhet att också ta de initiativ som
beredningen finner påkallade.
I ett målstyrt system kan det vara en fördel att låta beredningen ta emot
rapporter från nämnderna om verksamhetens utveckling, ekonomiska prognoser
etc. Det kan ske inom ramen för fullmäktiges frihet att besluta om omfattningen
och formerna för den redovisning som nämnderna ska lämna för hur de har
fullgjort sina uppdrag att genomföra verksamheterna (6 kap. 5 § KL). I
förarbetena sägs att fullmäktigeberedningarna kan ha ”vissa funktioner som
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förberedelser för fullmäktiges uppföljning av nämndverksamheten” (prop.
1990/91:117 s. 157). Något lagligt hinder mot en sådan ordning finns alltså inte.
Om nämnderna ska rapportera till fullmäktigeberedningarna hur de fullgör sina
uppdrag att sköta den målstyrda verksamheten, bör de åläggas detta genom
bestämmelser i reglementena. Arbetsordningen bör dock kompletteras med
regler om hur fullmäktigeberedningarna rapporterar vidare till fullmäktige och
vad som i övrigt åligger dem i det sammanhanget.
En fråga som man har att ta ställning till är om fullmäktigeberedningarna ska ha
rätt att väcka ärenden i fullmäktige och i så fall i vilken omfattning de ska få göra
det.
Fullmäktige kan enligt 5 kap. 44 § KL medge att sammanträden med en
fullmäktigeberedning helt eller delvis ska vara offentliga. Det är sedan
fullmäktigeberedningen själv som avgör vid vilka sammanträden allmänheten ska
tillåtas närvara.
Utöver exemplen behövs en närmare bestämning av varje fullmäktigeberednings
uppgiftsområde. De kan t.ex. vara knutna till en eller flera nämnders
verksamhetsområden eller till huvudtitlarna i kommunens/landstingets budget.
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ARBETSORDNING FÖR
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Februari 1996
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning.
Antalet ledamöter
§1
Fullmäktige har 31 ledamöter.
I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.
Ordförande och vice ordförande
§2
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium).
Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av december.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.
§3
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara
ålderspresident.
§4
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost,
bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden
för den som har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.
Tid och plats för sammanträdena
§5
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde i enlighet med av fullmäktige årsvis fastställda dagar.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första
gången i november på dag och tid som avgående fullmäktige bestämmer.
§6
Ett extra sammanträde hålls den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice
ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla
uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.
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§7
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en vecka före den bestämda
sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla.
§8
Fullmäktige sammanträder i Perslundaskolans aula.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst
sammanträde.
§9
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska
införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst
sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
§ 10
Fullmäktige kan besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare
dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när
och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om
det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett
sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande
när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
Ärenden och handlingar till sammanträdena
§ 11
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett
ärende, om inte annat följer av lag.
§ 12
Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som
tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas
ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under
sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde
vid vilket de avses bli ställda.
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
§ 13
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
ska snarast anmäla detta till kommunkansliet. Kommunkansliet låter kalla in den ersättare som
står i tur att tjänstgöra.
Om tiden medger det, ska ersättaren kallas skriftligt.
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§ 14
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer
för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare
som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
§ 15
Det som sagts om ledamot i §§ 13 och 14 gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.
§ 16
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett
pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske
under pågående handläggning av ett ärende.
Upprop
§ 17
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig
under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när
ordföranden anser att det behövs.
Protokollsjusterare
§ 18
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justering av protokollet från sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats (enligt § 17), väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med
ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda
ordföranden vid röstsammanräkningar.
Turordning för handläggning av ärendena
§ 19
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns
med i kungörelsen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att
återuppta det senare under sammanträdet.
Yttranderätt vid sammanträdena
§ 20
Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör får
delta i överläggningen i ärendet.
Ordföranden i en nämnd eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga får
delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret.
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§ 21
Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen
och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör
revisorernas egen förvaltning.
§ 22
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla
ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställda hos kommunen
för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice
ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett
sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
§ 23
Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena.
Talarordning och ordningen vid sammanträdena
§ 24
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han eller
hon anmäler sig och blir uppropad. Turordningen för anförandena bryts dock, när någon ledamot
får ordet för genmäle.
En ledamot som redan har yttrat sig under en överläggning har rätt att få ordet för genmäle med
anledning av en efterföljande talares anförande.
En ledamot som inte har yttrat sig under en överläggning har rätt att få ordet för genmäle, om
någon talare riktar sig direkt till ledamoten.
En talare får avge två genmälen på samma huvudanförande.
Den som har ordet för genmäle får tala i högst tre minuter.
En ledamot vars anförande föranleder ett genmäle har rätt att med anledning av detta få ordet
för egna genmälen.
Om två eller flera ledamöter avger genmälen med anledning av ledamotens anförande får
ordföranden ge ledamoten ordet för fler än två genmälen.
Ordningen vid sammanträdena
§ 25
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och efter tillsägelse av ordföranden inte
rättar sig får ordföranden ta från honom ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans
anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han upplösa sammanträdet.
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Yrkanden
§ 26
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras
eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta
det skriftligt.
Deltagande i beslut
§ 27
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden,
innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige
fattar det med acklamation.
Omröstningar
§ 28
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att
justera protokollet.
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker
enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får
inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst
efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras
omedelbart.
§ 29
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser
samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig
1
2
3

om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
Motioner
§ 30
En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
En motion väcks genom att den ges in till kommunkansliet.
En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.
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En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinare sammanträden i april och november.
Interpellationer
§ 31
1

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.
Den bör ges in till kommunkansliet senast arbetsdagen före det sammanträde vid vilket
ledamoten avser att ställa den.

2

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

3

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter
det då interpellationen ställdes.

4

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer
att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret i
skriftlig form dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

5

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap §§ 17
eller 18 kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts
överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara
interpellationen.

6

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det
tillfället.

Frågor
§ 32
En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.
Den ska ges in till kommunkansliet senast arbetsdagen före det sammanträde vid vilket
ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i § 30 gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte
var skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Beredning av ärendena
§ 33
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska behandla ska remitteras.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av
sådana ärenden.
På varje ordinare sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som
kommit in efter det närmast föregående ordinare sammanträdet samt de beslut om beredning
och remiss av sådana ärenden som har fattats.
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Förklararing av revisionsanmärkning
§ 34
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning förklaringar
över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen ska inhämtas från den
nämnd mot vilken anmärkningen har riktats.
Valberedning
§ 35
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den
löpande mandatperioden.
Valberedningen består av 7 ledamöter och lika många ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande
för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med
undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är
ordförandeval.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
Justering av protokollet
§ 36
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.
Reservation
§ 37
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som
har fastställts för justeringen av protokollet.
Expediering mm
§ 38
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av
besluten i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.
Kommunalrådet undertecknar och kommunchefen kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de
andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.
Denna arbetsordning träder i kraft den 1 januari 1992. (Reviderad KF § 6/96)

FEBRUARI 1996

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-02-11

1(2)
Referens

KS 2019/00013

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

Valärenden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Ledamöter och ersättare – Anna och Per G Berggrens stiftelse
2019-2022

Ledamöter
Anders Olsson (S)
Anna Fencker Lang (S) x)
Eva Pettersson (S)
x)
Staffan Åkesson (C)
x)
Anette Larsson (C)
Mats Söderlund (SD)
Dan Brodin (KD)
Ann-Katrin Zachrisson (SD)
Vakant t v (MP,V)
Ordförande:
Vice ordförande:

Ersättare
Kerstin Olsson (S)
Ann-Christine Tillman (S) x)
x)
Birgitta Åstrand (C)
Vakant (C)
x)
Joachim Krüger (C)
Marcus Hellman (SD)
Petra Wetterstrand (SD)
Patrik Herou (SD)
Vakant t v (MP,V)

Anders Olsson (S)
Staffan Åkesson (C)

x = under förutsättning att val sker vid Kyrkorådet 2019-02-20
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 2019-2022. Ockelbo församling ska utse 3 ledamöter med lika
många ersättare. Stiftelsen består därmed av 9 ledamöter och 9 ersättare.

__________________________________________________________________________

Ockelbo kommun

Datum

2019-02-11

KS 2019/00013

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslag till fullmäktige

Ledamöter och ersättare – A F Jäderbergs stiftelse 2019-2022
Ledamöter
Ersättare
Anders Olsson (S)
Kerstin Olsson (S)
Anna Fencker Lang (S)
Ann-Christine Tillman (S)
Eva Pettersson (S)
Birgitta Åstrand (C)
Staffan Åkesson (C)
Vakant (C)
Anette Larsson (C)
Joachim Krüger (C)
Mats Söderlund (SD)
Marcus Hellman (SD)
Dan Brodin (KD)
Petra Wetterstrand (SD)
Ann-Katrin Zachrisson (SD)
Patrik Herou (SD)
Vakant t v (MP,V)
Vakant t v (MP,V)
Ordförande:
Vice ordförande:

Anders Olsson (S)
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
2019-2022.

__________________________________________________________________________
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KS 2019/00011

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

KS-KF ärenden
Förslag till beslut
 Rapport finanspolicy 2018-12-31
 Års- och flerårsbudget 2019-2021 – förtydliganden
 Mål- och budgetprocess 2019 - tidplan och arbetssätt
 Reviderad budget 2019/tillägg kommunstyrelsen
 Arvodesreglemente 2019-2022
 Arvodesreglemente 2019-2022; Ockelbogårdar
 Delegationsordning i personalärenden
 Remiss angående Vindkraftpark Stor-Vrången
 Bolagshandlingar Bionär Närvärme AB
 Redaktionell ändring - Handlingsplan för att motverka
Våldsbejakande extremism 2017-2019
 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18)
 Reglemente arbetsformer
 Arbetsordning för kommunfullmäktige
 Valärenden
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KS 2019/00012

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

Information kommunstyrelsen
Gemensamt elhandelsbolag
Verksamheten informerar – Tekniska
Information Perslunda
Målstrukturer – Verksamhetsplan
Ockelbo marknad
Glokala Sverige
Försäljning av fastigheter –
Ockelbogårdar
Svar på fråga avseende hantering av
Ipads

Anton Holton och Håkan Jönsson,
Gävle energi, 09:00
D Hedman, 10:00
O Johansson
L Sjödin
M Ekström
Åsa Holmberg, VGS, 14:00
P Warren, 14:15
L Sjödin

