
 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-03-14  1 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Kallelse 

Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Datum och tid 2019-03-19, kl. 08.00 

Plats SR Sunnanö, kommunkontoret i Östhammar  

Sekreterare Rebecka Modin 

Ordförande Jacob Spangenberg (C) 

 
 

Ärendelista 

1. Information 3 

kl. 8.00-8.15 

2. Information från mark- och exploateringsgruppen 4 

kl. 8.15-8.35 Ulf Andersson och Helen Åsbrink 

3. Information om överföringsledning av vatten 5 

kl. 8.35-8.55 

4. Information från tekniska förvaltningen 6 

kl. 9.20-9.40 Helen Åsbrink 

5. Yttrande över revisionens uppföljning av revisionsprojekt 2016 7 

kl. 9.40-9.50 Helen Åsbrink 

6. Information om årsredovisning för Östhammars kommun 2018 9 

kl. 9.50-10.05 Ida Eklöf och Fredrik Hübinette 

7. Ersättningar till förtroendevalda inom slutförvarsorganisationen, komplettering av riktlinjer 

för ersättningar till förtroendevalda 10 

kl. 10.05-10.15 Anna Bergsten 

8. Juridiskt ombud för Östhammars kommun, tillståndsprövning enligt miljöbalken i mål M 

7062-14, Utbyggnad och fortsatt drift av SFR 11 

kl. 10.15-10.20 
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9. Information från Opinionsgruppen för Säker slutförvaring (OSS) om verksamhetsberättelse

 13 

kl. 10.20-10.50 Representanter från OSS 

10. Svar på motion från Åsa Lindstrand (-) om öppna nämndmöten 14 

11. Svar på motion från Pär-Olof Olsson (M) om beslut om policy 15 

12. Svar på motion från Lars O Holmgren (BOA) om åtgärder för en mer levande demokrati 

och ett bättre ledarskap 16 

13. Svar på motion från Pär-Olof Olsson (M) om ny nämnd och förvaltningsorganisation i 

Östhammars kommun 18 

14. Avgiftsbefrielse ideella föreningar karta vid bygglov 19 

15. Godkännande av årsredovisning för gemensam räddningsnämnd 2018 20 

16. Anmälningsärende, Räddningsnämndens verksamhetsplan och budget 2019 med plan för 

2020-2021 21 

17. Anmälningsärende, Räddningsnämndens återrapport av kontrollmoment i 

internkontrollplan 2018 22 

18. Anmälningsärende, Räddningsnämndens internkontrollplan 2019 23 

19. Anmälningsärende, Överförmyndarnämndens internkontrollplan 2019 24 

20. Anmälningsärende, Överförmyndarnämndens verksamhetsplan och budget för 2019

 25 

21. Anmälningsärende, Mötesanteckningar från Regionalt forum 26 
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Datum  Sid 
2019-03-14  3 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

    Dnr KS-2019-17 

1. Information  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tjänstemän informerar. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

    Dnr KS-2019-17 

2. Information från mark- och exploateringsgruppen  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Information från mark- och exploateringsgruppen (MEX-gruppen) om: 

− prioriteringar som MEX-gruppen arbetar med, avstämning gentemot politiken 

− läget inom bostadsektorn samt inom industri, kontor och handel nedbrutet på ort  

− planberedskapsarbetet  

− större infrastrukturgrepp som kommunen bör ta i framtiden och som helst ska kunna 

räknas hem i framtida exploateringar 

− förfrågningar från företag, vad som når MEX-gruppen och politiken 

− diskussion om vissa strategier, t.ex. kring etablering och exploatering samt strategiska 

förvärv 

− omvärldsspaning 

− vattenfrågor, där Gästrike Vattens tjänstemän kommer delta på informationsärendet 

vid behov 
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    Dnr KS-2019-17 

3.  Information om överföringsledning av vatten  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  

Ärendebeskrivning 
Information om överföringsleding av vatten och pågående arbete inom Östhammar Vatten AB 

och Gästrike Vatten AB.  
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    Dnr KS-2019-17 

4. Information från tekniska förvaltningen  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Information från tekniska förvaltningen. För varje enhet informeras kort om:  

− problem  

− positiva händelser 

− större områden som kommer lyftas som egna ärenden 

− stora investeringsobjekt  

− pågående processer  

− ändamålsenlig organisation 

− större upphandlingar  

− saker som medborgarna lyfter 

− status på befintliga fastigheter och underhåll  
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    Dnr KS-2019-101 

5. Yttrande över revisionens uppföljning av revisionsprojekt 2016  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen yttrar sig enligt följande: Ny rutin kräver en beställning av projekt där 

förstudie finansieras för att få en mer korrekt kalkyl för det totala projektet. Förstudien ska ge 

mer information om behovet och vilka funktioner som måste uppnås, med mer nedbruten 

fakta kan en första kalkyl ge ett mer korrekt riktvärde för totalkostnaderna. I den första 

kalkylen och riskanalysen ges utrymme för en procentschablon på Ätor, ju högre schablon ju 

mindre fakta som finns initialt inför projektet.  

Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

utvärdera de åtgärder som genomförts med anleding av revisionens rekommendationer. 

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2020-06-30. 

Ärendebeskrivning 
Revisionen har genomfört en uppföljning av de revisionsrapporter som genomfördes under 

revisionsåret 2016. Uppföljningen omfattar granskningarna av: 

1. Ombyggnaden och renoveringen av kommunhuset 

2. Styrning, ledning och beslutsprocessen avseende viktigare kommunfullmäktigebeslut 

3. Personalförsörjning och planering inom äldreomsorg 

4. Planeringsperspektivet inom barnomsorg och grundskola 

Kommunstyrelsen bör framförallt yttra sig över granskning 1 och 2. Även barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden kommer yttra sig över uppföljningen. 

Revisionens bedömning är att kommunen vidtagit ändamålsenliga åtgärder med anledning av 

rekommendationerna både i granskningen av styrning, ledning och beslutsprocessen avseende 

viktigare kommunfullmäktigebeslut och av ombyggnaden och renoveringen av kommunhuset. 

Utifrån granskningen av ombyggnad repeterar revisonen rekommendationen att förbättra 

kalkylen för investeringsprojekt och upprätta en schablon för kostnaden att störa produktionen 

jämfört med kostnaden för ändrings- och tilläggsarbeten.  

För granskningarna inom barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens områden 

lämnar revisionen ytterligare rekommendationer, som framgår i rapporten.  
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Yttrande ska vara revisionen tillhanda senast 2019-04-30. 

Beslutsunderlag 
Revisionens rapport uppföljning av revisionsprojekt samt missiv 

Beslutet skickas till 
− Revisionen 

− Tekniska förvaltningen 

− Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi 

− Teknisk chef Helen Åsbrink 

− Ekonomichef Tony Wahlberg 

− Kommunsekreterare Rebecka Modin 
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    Dnr KS-2019-177 

6. Information om årsredovisning för Östhammars kommun 2018  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  

Ärendebeskrivning 
Information om måluppfyllelsen för 2018. Årsredovisningen i sin helhet behandlas på nästa 

sammanträde med arbetsutskottet.  

Beslutsunderlag 
Måluppfyllelse publiceras separat i arbetsrummet 
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    Dnr KS-2019-169 

7. Ersättningar till förtroendevalda inom slutförvarsorganisationen, 
komplettering av riktlinjer för ersättningar till förtroendevalda  

Förslag till beslut 
Förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Slutförvarsenheten i uppdrag att bereda 

ärendet vidare i enlighet med på sammanträdet förda diskussioner.  

Förslag 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Slutförvarsenhetens förslag 

på ersättningar till förtroendevalda inom slutförvarsorganisation. Förslaget läggs till som 

bilaga 4 i ”Riktlinjer för ersättningar till förtroendevalda” (KF § 137/2018). 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-19, § 9, att anta en ny slutförvarsorganisation för 

Östhammars kommun. I samma beslut gavs Slutförvarsenheten i uppdrag att se över 

ersättningar till de förtroendevalda i slutförvarsorganisationen.  

Slutförvarsenheten har, baserat på gällande riktlinjer för ersättning till förtroendevalda i 

Östhammars kommun, tagit fram ett förslag på arvode för slutförvarsorganisationen. Förslaget 

föreslås utgöra en komplettering av gällande riktlinjer i form av en ny bilaga, bilaga 4.  

Förslaget kommer att presenteras för och diskuteras med nuvarande slutförvarsorganisations 

granskningsgrupper (MKB- och Säkerhetsgruppen) på deras sammanträden 2019-03-14.  

Beslutsunderlag 
Förslag till ersättningar till förtroendevalda i slutförvarsorganisationen. 

Beslutet skickas till 
- Utredare Anna Bergsten  

- Chef Slutförvarsenheten Marie Berggren 
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    Dnr KS-2019-170 

8. Juridiskt ombud för Östhammars kommun, tillståndsprövning 
enligt miljöbalken i mål M 7062-14, Utbyggnad och fortsatt drift 
av SFR 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser advokaten Malin Wikström, Front Advokater AB, att som juridiskt 

ombud representera Östhammars kommun i mål M 7062-14, prövning av Svensk 

Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utbyggnad och 

fortsatt drift av SFR (slutförvar för låg- och medelaktivt driftavfall samt rivningsavfall). 

Ärendebeskrivning 
För närvarande pågår prövning av slutförvaret i mark- och miljödomstolen vid Nacka 

tingsrätt, mål M 7062-14. Målet inleddes i december 2014 när SKB lämnade in ansökan. 

Därefter har Östhammars kommun yttrat sig vid ett flertal tillfällen, både över 

miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och över ansökan i sak. Mark- och miljödomstolen 

planerar nu för huvudförhandling i målet. Då målet är mycket omfattande och komplext och 

det även under huvudförhandlingen kan uppkomma frågor av juridisk art att ta ställning till, 

exempelvis frågor rörande kommunens vetorätt, nya förslag till villkor och åtaganden samt 

övriga frågor som är svåra att helt förutse, är det lämpligt att kommunen företräds av juridiskt 

ombud i målet.  

Advokaten Malin Wikström, Front Advokater AB, har arbetat med miljöprövningar av olika 

slag sedan år 2003 och har mycket processvana. Hon har bland annat varit huvudombud i 

prövningen av Stockholm Arlanda Airport som också var av mycket stor omfattning och 

komplexitet och med inslag av politiska dimensioner, inte minst då verksamheten tidigare 

varit föremål för tillåtlighetsprövning av regeringen. Flera dagar långa huvudförhandlingar 

genomfördes i både mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen. Vid 

förhandlingarna deltog ett stort antal aktörer, både kommuner och myndigheter samt 

privatpersoner. Malin Wikström är även Östhammars kommuns juridiska ombud i den 

pågående prövningen gällande SKB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till 

anläggningar som ingår i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle 

och kärnavfall (kärnbränsleförvaret) M1333-11. 
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Beslutet skickas till 
− Malin Wikström. Malin.wikstrom@front.law 

− Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. mmd.nacka.avdelning3@dom.se 
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    Dnr KS-2018-629 

9. Information från Opinionsgruppen för Säker slutförvaring (OSS) 
om verksamhetsberättelse  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  

Ärendebeskrivning 
Opinionsgruppen för säker slutförvaring (OSS) får ekonomiskt bidrag för sin verksamhet. När 

ansökan om stöd för 2019 behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott beslutades att bjuda 

in OSS till sammanträdet 2019-03-19 för att informera om sin verksamhetsberättelse. 

Beslutet skickas till 
− Opinionsgruppen för säker slutförvaring (OSS), oss@avfallskedjan.se 

− Enhetschef slutförvarseheten Marie Berggren 
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    Dnr KS-2018-661 

10. Svar på motion från Åsa Lindstrand (-) om öppna nämndmöten 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till svar 

från Jacob Spangenberg (C).  

Ärendebeskrivning 
Åsa Lindstrand (-) yrkar i motion daterad 2018-09-20 att sammanträden i samtliga nämnder 

och i kommunstyrelsen ska vara öppna för allmänheten. 

Beslutsunderlag 
− Yttrande från Jacob Spangenberg (C) 

− Motion 

Ärendets behandling 
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2018-09-25, § 92. Ärendet överlämnades till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutet skickas till 
− Åsa Lindstrand (-) 

− Webbredaktionen 
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    Dnr KS-2018-871 

11.  Svar på motion från Pär-Olof Olsson (M) om beslut om policy 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till svar 

från Jacob Spangenberg (C).  

Ärendebeskrivning 
Pär-Olof Olsson (M) yrkar i motion daterad 2018-11-27: 

− att framtagande av styrdokument som antas av KF, beställs av KF. 

− att kostnad för framtagande redovisas vid beslut om framtagande. 

− att kommunstyrelsen motiverar varför policyn behövs och på vilket sätt den utgör ett 

komplement till övergripande mål och lagstiftning. 

Beslutsunderlag 
− Yttrande från Jacob Spangenberg (C) 

− Motion 

Ärendets behandling 
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2018-12-18, § 154. Ärendet överlämnades till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutet skickas till 
− Pär-Olof Olsson (M) 

− Webbredaktionen 
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    Dnr KS-2018-324 

12.  Svar på motion från Lars O Holmgren (BOA) om åtgärder för en 
mer levande demokrati och ett bättre ledarskap 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår samtliga yrkanden i motionen med 

hänvisning till svar från Jacob Spangenberg (C).  

Ärendebeskrivning 
Lars O Holmgren (BoA) yrkar i motion daterad 2018-05-03 att: 

− Kommunen omedelbart ändrar kommunstyrelsens reglemente som tyd-liggör att man 

som politiker endast kan inneha tre roller. För att locka till sig politiska talanger för en 

fortsatt kommunal utveckling måste man kunna erbjuda styrelsepositioner med ansvar 

och innehåll.  

− Kommunen inför ett rakt och enkelt ersättningssystem per timme, månad eller år utan 

det så kallade ”förlorad arbetsinkomst”, då kommunen i sina uppdrag bör ersätta 

främst kompetens och inte tid, samt att man beslutar att ersätta ett uppdrag i 

kommunstyrelsen mer marknadsmässigt, då det är att se som ett ”traineeprogram” för 

sina kommande ledande politiker. 

− Kommunen omedelbart utreder demokratikonsekvensen av borttagandet av ”tekniska 

nämnden” och övriga sammanslagningar, innan ytterligare nämndförändringar sker 

som utreds inom till exempel IT och miljö- och byggnads. Kommunens organisation 

måste tydligare utgå från invånarnas behov och inte partiernas eller enskilda 

tjänstemän.  

− Kommunen omedelbart ändrar kommunstyrelsens reglemente som tydliggör att 

kommunalråden har ett ansvar. Ansvaret kan till exempel bestå i att ha huvudansvaret 

över VA, skola eller äldreomsorg eller andra om-råden som definieras i en tydlig 

arbetsbeskrivning. 

Beslutsunderlag 
− Yttrande från Jacob Spangenberg (C) 

− Motion 
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Ärendets behandling 
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2018-05-08, § 66. Ärendet överlämnades till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutet skickas till 
− Lars O Holmgren (BoA) 

− Webbredaktionen 
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    Dnr KS-2018-313 

13. Svar på motion från Pär-Olof Olsson (M) om ny nämnd och 
förvaltningsorganisation i Östhammars kommun  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning 

till svar från Jacob Spangenberg (C) och Margareta Widén Berggren (S).  

Ärendebeskrivning 
Pär-Olof Olsson (M) yrkar i motion daterad 2018-04-27: 

− Snarast uppdra åt fullmäktiges presidium att påbörja arbetet med att införa ny 

nämndorganisation 2020 enligt motionen. 

− Snarast uppdra åt kommundirektören att påbörja arbetet med 

tjänstemannaorganisationen enligt motionen. 

− Snarast tillsätta en utredning för att se över förvaltning och ägande av kommunens 

fastigheter. 

Beslutsunderlag 
− Yttrande från Jacob Spangenberg (C) 

− Motion 

Ärendets behandling 
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2018-05-08, § 64. Ärendet överlämnades till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutet skickas till 
− Pär-Olof Olsson (M) 

− Webbredaktionen 
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    Dnr KS-2019-178 

14.  Avgiftsbefrielse ideella föreningar karta vid bygglov  

Förslag till beslut 
Beslut om avgiftsbefrielse för ideella föreningar avseende bygglov- och bygganmälan ska 

även omfatta kostnad för karta som tas fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen som del i 

bygglovet. 

Ärendebeskrivning 
Ideella föreningar som uppfyller kultur- och fritidsnämndens föreningsbidragsnorm befrias 

från avgift för bygglov och bygganmälan enligt beslut i fullmäktige 2010-02-16. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fastställt riktlinjer om vilket underlag som ska ligga till 

grund för situationsplan vid bygglovsansökan, med krav på att karta beställs via 

förvaltningen. Kartan kan då anses ingå i bygglovet och kostnaden för kartan ingå i 

avgiftsbefrielsen. 

Ärendets behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-02-16, § 8, att för att kunna bevilja en ideell förening 

avgiftsbefrielse för bygglov- och bygganmälan ska föreningen uppfylla de normer för 

föreningsbidrag vilka är fastställda av fritidsnämnden och framgår i skriften ”Bidragsnormer”. 

Kommunstyrelsen beslutar om avgiftsbefrielse efter inhämtat yttrande från berörd nämnd och 

anslagstäcker kostnaden inom sin egen budget.  

Kommunstyrelsen beslutade utifrån detta 2015-09-15, § 205, att delegera beslut om 

avgiftsbefrielse för ideella föreningar avseende bygglov- och bygganmälan till tjänstemän på 

kultur- och fritidsförvaltningen (vilket fortfarande gäller, med delegat kultur- och fritidschef 

och ersättare utvecklingsledare). I övrigt gäller tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige. 

Delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Delegationsbeslutet ska även delges 

ekonomikontoret. 

Beslutet skickas till 
− Ledning- och verksamhetsstöd, ekonomi 

− Samhällsbyggnadsförvaltningen 

− Kultur- och fritidsförvaltningen 
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    Dnr KS-2019-130 

15. Godkännande av årsredovisning för gemensam 
räddningsnämnd 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av årsredovisning för den gemensamma räddningsnämnden. 

Årsredovisning 2018 överlämnas till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering till 

kommunstyrelserna/kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. 

Beslutsunderlag 
− Årsredovisning 2018 – Räddningsnämnden, Gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och 

Östhammars kommuner, fastställd av räddningsnämnden 2019-02-13 

− Räddningsnämndens beslut 2019-02-13, § 13 

Ärendets behandling 
Räddningsnämnden har fastställt årsredovisningen 2019-02-13, § 13.  

Beslutet skickas till 
Räddningsnämnden 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-03-14  21 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

    Dnr KS-2019-128 

16.  Anmälningsärende, Räddningsnämndens verksamhetsplan och 
budget 2019 med plan för 2020-2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av verksamhetsplan och budget 

2019 med plan för 2020-2021 för den gemensamma räddningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplanen utgår från det uppdrag och den budget nämnden har från de ingående 

kommunerna i den gemensamma nämnden: Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. 

Övergripande målet i verksamhetsplanen är att Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner 

ska vara trygga och säkra kommuner för dem som bor, verkar och vistas där och att den 

enskilde har vilja och förmåga att aktivt ta ansvar för sin säkerhet. 

Prioriterade områden är en jämställd räddningstjänst, en god arbetsmiljö och en god intern 

kontroll för att uppnå en så bra räddningstjänst som möjligt. 

Beslutsunderlag 
− Verksamhetsplan och budget 2019 för den gemensamma räddningsnämnden 

− Räddningsnämndens beslut 2019-02-13, § 15 

Ärendets behandling 
Räddningsnämnden har antagit verksamhetsplan och budget 2019 med plan för 2020-2021 på 

sammanträdet 2019-02-13, § 15.  

Beslutet skickas till 
Räddningsnämnden 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-03-14  22 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

    Dnr KS-2019-21 

17. Anmälningsärende, Räddningsnämndens återrapport av 
kontrollmoment i internkontrollplan 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av Räddningsnämndens återrapport av kontrollmoment i 

internkontrollplan 2018.  

Ärendebeskrivning 
Rapportering av kontrollmoment enligt den interna kontrollplanen för 2018. Nämnden antog 

den interna kontrollplanen för år 2018 vid sitt möte 2017-12-13. I den interna kontrollplanen 

finns åtta kontrollmoment. Räddningsnämnden har godkänt återrapporteringen av 

kontrollmoment från 2018 års internkontrollplan samt gett brandchef uppdrag om åtgärder. 

Beslutsunderlag 
− Räddningsnämndens beslut 2019-02-13, § 10 

− Rapporteringar av kontrollmoment:  

o Att RVR uppdrag (restvärdesräddning) registreras i händelserapporter  

o Att händelserapporter registreras inom fyra dygn  

Ärendets behandling 
Räddningsnämnden har fattat beslut 2019-02-13, § 10, om att godkänna återrapporteringen av 

kontrollmoment från 2018 års internkontrollplan samt ge brandchef i uppdrag att åtgärda de 

eventuella brister som framkommit i rapporterna.  

Beslutet skickas till 
− Revision 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-03-14  23 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

    Dnr KS-2019-129 

18. Anmälningsärende, Räddningsnämndens internkontrollplan 
2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av räddningsnämndens internkontrollplan 2019. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll ska nämnderna årligen anta en intern 

kontrollplan. Enligt reglementet ska interna kontrollplanen innehålla vilka rutiner och 

kontrollmoment som ska följas upp, omfattningen på uppföljningen (frekvensen och 

kvantiteten), vem som ansvarar för att utföra uppföljningen, till vem uppföljningen ska 

rapporteras, när rapportering ska ske och genomförd riskbedömning. 

Syftet med reglementet är att säkerställa att nämnderna med rimlig grad av säkerhet kan se till 

att följande mål uppnås: 

− Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

− Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

− Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 

Förslag till kontrollområden 2019 har tagits fram utifrån riskanalyser och riskinventeringar 

genomförda av brandförsvarets ledningsgrupp och avdelningarna vid Uppsala brandförsvar. 

Resultatet av kontrollerna ska rapporteras till brandchef som sedan rapporterar till nämnden 

enligt den interna kontrollplanen. Rapportering till kommunstyrelserna i Tierp, Uppsala och 

Östhammars kommuner sker sedan senast vid rapporteringen av årsredovisningen för 2019. 

Beslutsunderlag 
− Intern kontrollplan år 2019 

− Räddningsnämndens beslut 2019-02-13, § 14 

Ärendets behandling 
Räddningsnämnden har antagit intern kontrollplan 2019 på sammanträdet 2019-02-13, § 14.  

Beslutet skickas till 
Revisorerna  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-03-14  24 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

    Dnr KS-2019-71 

19.  Anmälningsärende, Överförmyndarnämndens 
internkontrollplan 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av Överförmyndarnämndens internkontrollplan 2019. 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden är ansvarig för det interna kontrollarbetet och skall därför anta intern 

kontrollplan. 

Beslutsunderlag 
− Internkontrollplan 2019 för Överförmyndarnämnden 

− Räddningsnämndens beslut 2019-01-21, § 29 

Ärendets behandling 
Överförmyndarnämnden har antagit internkontrollplan 2019 på sammanträdet 2019-01-21, 

§ 29.  

Beslutet skickas till 
Revisorerna 

 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-03-14  25 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

    Dnr KS-2019-72 

20.  Anmälningsärende, Överförmyndarnämndens verksamhetsplan 
och budget för 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av verksamhetsplan och budget 

2019 för överförmyndarnämnden i Uppsala län. 

Ärendebeskrivning 
I verksamhetsplanen beskriver nämnden hur överförmyndarverksamheten skall bedrivas 

under 2019. Verksamhetsplanen tar även upp de mål och uppdrag som nämnden fått från 

kommunfullmäktige i värdkommunen Uppsala i de fall där de är relevanta för samtliga åtta 

kommuner i samverkan. 

Beslutsunderlag 
− Verksamhetsplan och budget 2019 för överförmyndarnämnden i Uppsala län 

− Överförmyndarnämndens beslut 2019-01-21, §  

Ärendets behandling 
Överförmyndarnämnden har antagit verksamhetsplan och budget för 2019 på sammanträdet 

2019-01-21, § 30. 

Beslutet skickas till 
Överförmyndarnämnden 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-03-14  26 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

    Dnr KS-2019-17 

21. Anmälningsärende, Mötesanteckningar från Regionalt forum  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Regionalt forum har genomfört ett planeringsinternat.  

Beslutsunderlag 
Mötesanteckningar från Regionalt Forum 2019-02-01 
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Bilaga 4 till ”Riktlinjer för ersättning för förtroendevalda” 

Ersättningar till förtroendevalda inom slutförvarsorganisationen 

Östhammars kommuns slutförvarsorganisation består av tre särskilda grupper för 
hantering av slutförsvarsfrågor; granskningsgruppen, referensgruppen och 
villkorsrådet.  

Granskningsgruppen 

Granskningsgruppens ledamöter utses av kommunstyrelsen. Gransknings-
gruppen har en ordförande samt första, andra och tredje vice ordförande. Dessa 
fyra samt en ledamot från kommunfullmäktiges presidium utgör gransknings-
gruppens arbetsutskott. 

Granskningsgruppen granskar och bedömer de handlingar som Svensk 
kärnbränslehantering AB (SKB) presenterar i sina ansökningar gällande 
slutförvar i Östhammars kommun. Uppdraget ställer krav på att ledamöterna är 
insatta i komplexa och komplicerade frågor och läser in sig på periodvis stora 
mängder handlingar. Ett fast arvode utgår för samtliga ledamöter.  

 Procent av  

riksdagsmannaarvode 

 

Ordförande 7,5 % 
1:e vice ordförande 1,0 % 
2:e vice ordförande 1,0 % 
3:e vice ordförande 1,0 % 
Ledamot från kommunfullmäktiges presidium 1,0 % 
Övriga ledamöter 0,4 % 
 

Det fasta arvodet för ledamöterna är ersättning för inläsning och andra kostnader 
som uppstår i samband med uppdraget. Ordförande har ett särskilt ansvar för 
arbetet i gruppen. För att få ett fungerande arbete i gruppen och även möjliggöra 
deltagande i externa möten mm utgår ett högre arvode till ordförande. Även 
ledamöterna i granskningsgruppens presidium förväntas lägga viss tid på arbete 
utanför gruppens ordinarie möten.  

För ersättningsberättigade uppdrag utgår tim- och reseersättning i enlighet med 
gällande riktlinjer. 

Referensgruppen och villkorsrådet 

Referensgruppen och villkorsrådets ledamöter utses inte särskilt utan deras 
uppdrag i grupperna följer av annat uppdrag. Tim- och reseersättning till 
referensgruppens och villkorsrådets ledamöter utgår i enlighet med gällande 
riktlinjer. 
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SVAR PÅ MOTION FRÅN ÅSA LINDSTRAND 

GÄLLANDE ÖPPNA NÄMNDSMÖTEN 
 

Åsa Lindstrand föreslår i sin motion att Östhammars kommun bör införa öppna 

nämndsmöten. I samtliga reglementen återfinns följande text: 

"Styrelsen/nämnden medges rätt att besluta om dess sammanträden ska 

vara offentliga och i och med det även besluta om en allmänhetens 

frågestund ska hållas i anslutning till sammanträdet." 

En omvärldsspaning visar att ett 20-tal kommuner infört öppna nämndsmöten. 

I Uppsala län har Knivsta och Enköping infört detta. Erfarenheterna är blandade 

om jag förstått saken rätt. Mina egna reflektioner är som följer: 

- Samtalet i KS kommer att bli påverkat av införd öppenhet. Min 

uppfattning är att öppenheten mellan partierna i ks, är god. Det blir mer 

sakfrågor än partipolitik i ks jämfört med kf.  

- Varje medborgare som önskar påverka besluten i ks, kan alltid kontakta 

någon av ledamöterna, vilken senare kan återkoppla.  

- Inget av partierna i ks har föreslagit öppna ks sammanträden. 

- Efter beslut i kf kommer även V och MP att få insynsplatser i KS från och 

med KF 20190219. 

- Samtliga ledamöter kan föreslå att ett ks ärende skall föras vidare till kf, 

där sammanträdena är offentliga. 

 

Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen i sin helhet. 

 

Jacob Spangenberg (C) 

Ordförande i kommunstyrelsen 

 

 





SVAR PÅ MOTION  OM ”BESLUT OM 
POLICY” FRÅN PO OLSSON (M) 
 

Moderaterna har i sin motion daterad 2018-11-27 gällande beslut om policy, 

yrkat på att alla policys ska initieras i kommunfullmäktige. Motionen föreslås 

avslås med följande motiv: 

1. Inget hindrar PO Olsson eller någon av fullmäktiges övriga ledamöter att 

skriva en motion gällande framtagande av en policy. Därmed kan kf 

”beställa” framtagandet av vilken policy som helst. 

2. Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och bör i sitt 

beslut om införande av en policy, beskriva sitt motiv för att föreslå 

densamma. Policyn initieras ofta av införd lagstiftning eller av politiska 

skäl. Moderaterna är dessutom delaktiga i ksau vilket ytterligare 

möjliggör förslag till införande av nya policys, eller för den delen 

avskaffande av redan antagande sådana. 

3. Att kostnaden för framtagande skall redovisas vid varje tillfälle kommer 

att öka kostnader och byråkrati, vilka vi behöver hålla tillbaka. 

 

Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen i sin helhet. 

 

Östhammar 2019-02-11 

 

Jacob Spangenberg (C) 

Ordförande i kommundstyrelsen 







SVAR PÅ MOTION FRÅN LOKAL PARTIET 

BOA GÄLLANDE ÅTGÄRDER FÖR EN MER 

LEVANDE DEMOKRATI 
 

LO Holmgren pekar i sin motion på ett flertal utmaningar för en vital lokal 

demokrati. Mycket riktigt, har partierna ibland svårigheter att attrahera nya 

förtroendevalda till de kommunala uppdragen. Partierna har uppdraget av 

väljarna att försörja det politiska systemet med folkvalda, som ska förvalta 

demokratin. Till skillnad från Holmgren tror jag tvärtom att de nya samarbeten 

som kommunen inlett ökar möjligheten för kommunen för att sköta sitt 

välfärdsuppdrag och därmed sitt åtagande mot medborgarna. Förutom 

mängder av samarbeten som sker mellan förtroendevalda och medarbetare på 

olika nivåer, har vi mellankommunal samverkan i IT, Räddningstjänst och VA.  

Det är helt nödvändigt att genom samverkan, kunna utnyttja skalfördelar 

gällande kompetens, matrialinköp och samverkan. Kommunens strategiska 

arbete har radikalt förbättrats genom samarbetet. När det gäller VA systemet 

som en ”balanspost” i resultaträkningen, håller jag med Holmgren om att 

kommunstyrelsen inte tillräckligt arbetat med de strategiska frågorna när det 

gäller VA försörjningen. Det är tyvärr inte en ovanlig situation som vi befinner 

oss i, då expansionen av VA systemen i huvudsak skedde under sextio- och 

sjuttiotalen, och därefter inte ägnats mer än förstrött strategiskt intresse från 

politiken i många mindre kommuner. Tack vare samarbetet med Gästrikevatten 

har kommunen nu ett helt annat strategiskt fokus i VA arbetet. Påståenden om 

de folkvaldas bristande engagemang inom kommunens olika samarbeten, får 

stå för Holmgren själv. Mitt intryck är att nämnder och styrelser är fyllda med 

mycket engagerade personer, som i högsta grad bidrar till kommunens 

utveckling. 

När det gäller Holmgrens yrkanden föreslås kommunfullmäktige besluta enligt 

följande: 

• Avslag 

• Arvodesreglementet är beslutat under hösten 2018, där BOA deltagit i 

beslutet. Föreslås därför avslag. 

• Med hänvisning till ovanstående text föreslås avslag 



• I Östhammars kommun tillämpar den politiska ledningen i KS delat 

ledarskap och ansvar. Föreslås därför avslag 

Jag vill här också passa på att be om ursäkt för det sena svaret på Holmgrens 

motion. Jag kan bara skylla på valrörelse och arbetet därefter. 

Östhammars 2019-02-02 

 

Jacob Spangenberg (C) 

Ordförande i Kommunstyrelsen 

 

 
 

 



SVAR PÅ MOTION FRÅN PO OLSSON (M) 
OM NY ORGANISATION FÖR 
ÖSTHAMMARS KOMMUN 

 

 

Vi delar delar motionärens syn på att Östhammars kommun står inför nya 

utmaningar. Den lokala och regionala arbetsmarknaden är god och bland annat 

i en studie från Sweco visar att kommunen får allt svårare att 

arbetskraftsförsörja såväl privat som offentlig sektor med arbetskraft med den 

befolkningsutveckling som varit fram till 2013. Sweco pekar på två huvudsakliga 

förbättringsverktyg; ökad pendling och ökad inflyttning, för att klara framtidens 

arbetsmarknad. Detta rimmar väl med de målsättningar kommunen har lyft 

fram i sin tillväxtstrategi, att öka med 300 personer/år, en målsättning som 

tillfälligt reviderats ned p.g.a. kapacitetsbrist i avloppsreningssystemet samt 

vattenförsörjningen. 

 

Motionären lyfter även fram att nämndsorganisationen i stort är oförändrad 

sedan kommunsammanslagningen 1974. Det är bara delvis sant, såtillvida att 

organisationen fortfarande består av saknämnder och styrelse. Justeringar har  

skett; kultur – och fritidsnämnderna har slagits samman, tekniska nämnden har 

kommit och gått, olika utskott har tillförts och avslutats samt bygg- och 

miljönämnderna har sammanslagits. Utöver detta styr kommunfullmäktige 

över nämndens ansvarsområde(n) genom fastställande av reglementen. 

 

 Motionären lyfter fram följande syfte för omorganisationen; 

- Att renodla nämndernas uppdrag, nämndernas kärnuppgifter 

- Att tydliggöra kommunens ansvar för att tillgodose behovet av 

bostäder 

- Att skapa en kostnadseffektiv samordnad förvaltning för alla 

stödfunktioner 



- Att ingen förvaltning skall leverera tjänster både till medborgare 

och den egna organisationen 

 

Motionären framhåller vidare att 

- Det är länge sedan det gjordes en översyn av hela 

nämndsorganisationen och tjänstemannaorganisationen 

- Organisationen skall vara mer ändamålsenlig för tillväxtfrågorna 

- Organisationen skall vara mer kostnadseffektiv – minska 

administration, budget i balans 

- Organisationen skall ta bättre vara på sina lokaler – minska 

underhållsskulden 

Som svar på ovanstående kan anföras följande: 

· Från och med 2019-01-01 hanteras tillväxt och samhällsplanerings-

frågorna i en gemensam förvaltning, där både tillväxt och tillsyn står i 

fokus. Detta har skett genom en relativt omfattande omorganisation i 

den kommunala förvaltningen. Den nya Samhällsplaneringsförvaltningen 

svarar idag mot två nämnder: Bygg- och miljönämnden samt 

kommunstyrelsen. 

· Det pågår i skrivande stund en lokalförsörjningsutredning, där 

motionärens önskemål om underhålls- och innehavsplan kommer att tas 

tillvara. 

· Den politiska majoriteten i kommunstyrelsen har för av sikt att ge 

kommundirektören ett uppdrag, att genomföra en utredning gällande en 

mer ändamålsenlig kommunal organisation under mandatperioden. 

Målsättningen är att hantera de effektiviseringskrav som 

kommunfullmäktige ställt på verksamheten genom att bland annat 

återställa 2% överskottsmålet i de kommunala räkenskaperna. 

· Förslaget om en översyn av den politiska organisationen, föreslår vi att 

det överlämnas till kommunfullmäktiges presidium. Förslagsvis bör 

denna fråga hanteras inför nästa mandatperiod i nära samverkan med 

partiernas gruppledare. 

Föreslås att kommunfullmäktige anser att motionen härmed är besvarad. 

Margareta Widén-Berggren (S) Jacob Spangenberg (C) 











Årsredovisning 2018

Räddningsnämnden
Gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

fastställd av räddningsnämnden 2019-02-13
diarienummer RÄN-2019-0023



RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2018

Räddningsnämnden 3

Ordförande - kommentar 3

Brandchef - kommentar 4

Information och rådgivning 5

Tillsyn och tillstånd 6

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 6

Förbereda och genomföra räddningsinsatser 7

Åtgärder efter räddningsinsats 11

Samordning och samverkan 11

Krisberedskap 12

Civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap 12

Nettokostnad och resultat 13

Investeringar 14

Uppföljning av inriktningsmålen i kommunernas
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst

15

Uppföljning av mål och uppdrag i verksamhetsplanen 16

INNEHÅLL



RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2018

3

RÄDDNINGSNÄMNDEN

ORDFÖRANDE | KOMMENTAR



BRANDCHEF | KOMMENTAR

4



Information och rådgivning 

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2018

5



Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

Tillsyn och tillstånd 

6



Förbereda och genomföra räddningsinsatser

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2018

7



8



RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2018

9



RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2018

Bärby

Fyrislund
Rosendal

Söderfors

Björklinge

Österbybruk
Gimo

Almunge

Storvreta

Knutby

Alunda
Skyttorp

Öregrund

Skärplinge

Järlåsa

Ekoln

Vässarö

Tierp

Östhammar

Hållnäs

Gräsö

10



Åtgärder efter räddningsinsats

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2018

Samordning och samverkan

11



Civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap

12

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2018

Krisberedskap



RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2018

13

Nettokostnad och resultat

Resultatanalys

Nettokostnadsökning 2013 - 2018



RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2018

Investeringar

14



RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2018

Uppföljning av inriktningsmålen i kommunernas
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst

Inriktningsmål

15

1

2

1

2

Se sida 20-21

Se sida 22



RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2018

16

Uppföljning av mål och uppdrag i verksamhetsplanen

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst 2016-2019 

1: Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att 
minska antalet och effekterna av bränder och andra olyckor 

ÅTGÄRDER 

Utbildning av och information till andra aktörer i samhället som kan påverka 
brandskyddet i hemmiljön för att åstadkomma en bättre spridning av kunskap 
och ett mer medvetet agerande hos utsatta grupper. 



Samarbeta med kommunernas grundskolor i syfte att ge skolelever kunskap om 

brandrisker och brandskydd. 

Samarbeta med polis och ambulans om 

suicidprevention i syfte att minska antalet suicid. 

Samarbeta med andra nämnder och förvaltningar i 

kommunerna i arbetet mot anlagd brand. 

Samarbeta med andra nämnder och förvaltningar i kommunerna i arbetet med 

att ge äldre och personer med funktionsnedsättning ett bättre brandskydd i sina 

bostäder genom tekniska hjälpmedel. 
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2: Stärka förmågan till krisberedskap 

ÅTGÄRDER 

Utveckla brandförsvarets förmåga att ta emot hjälp av frivilliga. 

Öva brandförsvarets krisberedskapsorganisation, utvärdera och justera 
brandförsvarets krisberedskapsplanering. 
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Delta vid samverkansövningar med andra samhällsaktörer. 
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3: Återuppta planering för civilt försvar och räddningstjänst 
under höjd beredskap 

ÅTGÄRDER 

Krigsplacera RiB-medarbetare inom brandförsvaret. 

Undersöka möjligheterna till att krigsplacera räddningsmän hos brandförsvaret 
och hur förmågeuppbyggnad för dessa kan utformas.  

Ta fram en långsiktig strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänsten 
under höjd beredskap.  
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Ta fram en översiktlig kontinuitetsplanering för personalförsörjning, i samråd 

med samverkande räddningstjänstorganisationer och med hänsyn tagen till 

inkallning av RiB-personal med stöd av tjänsteplikt.  
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4: Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och 
glesbygd genom lokala aktörer 

ÅTGÄRDER 

Riktade informationsinsatser om risker för bränder och andra olyckor och hur de 
kan hanteras till de som bor i landsbygd och glesbygd. 

Undersöka nya möjligheter att med frivilliga resurser stärka skyddet mot bränder 
och olyckor i glesbygd. 
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5: Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen 

ÅTGÄRDER 

Delta i regionalt och lokalt arbete beträffande riskhantering i 
samhällsplaneringen.  

Samarbete med Tierps kommun i syfte att hantera 
risker i detaljplaneskedet. 

Samarbete med Uppsala kommun i syfte att hantera 
risker i detaljplaneskedet
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Samarbete med Östhammars kommun i syfte att hantera 
risker i detaljplaneskedet. 
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6: Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och 
kunskap att handla vid bränder och olyckor genom information, 
rådgivning och utbildning 

 
ÅTGÄRDER 

Informationsinsatser genom olika forum och kanaler samt delta i nationella 
kampanjer. 

Färdigställa informationsplan för 2018. (Rapport till nämnden i februari)  
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7: Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom 
att tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser 
ska förbättras 

ÅTGÄRDER 

Kartläggning och analys av responskedjans olika delar för att hitta möjligheter 
att minimera tiden till dess en nödställd får hjälp.  

Följa upp och påverka våra avtalsparter till att minska svarstider och 
larmhanteringstider. 

Utveckla förmåga att larma frivilliga aktörer (anställda i företag, förvaltningar 
etc.) till olycksplatser.  
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8: Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och 
olyckor 

ÅTGÄRDER 

Omvärldsbevaka och ta tillvara på erfarenheter och lärdomar från andra 
organisationer i syfte att tidigt fånga upp händelser/trender där det föreligger 
behov av förebyggande åtgärder. 

Utveckla lärande och spridning av erfarenheter 
efter övningar och insatser. 

Utveckla den operativa utbildnings- och övningsverksamheten. 
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Utveckla kvalitetssäkring av den operativa 

förmågan. 

Utveckla rättssäker tillämpning av tillsynsärenden. 

Genomföra pilotförsök med koncept motsvarande Förstärkt Medmänniska, Civil 

InsatsPerson eller motsvarande.  
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Uppsala kommuns inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd 
och hållbar ekonomi. Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp 
är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans. 
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområden En hållbar 
kommun. - Där vi har ett effektivt resursutnyttjande, ej skadar miljön, är 
långsiktiga och tar ansvar för kommande generationer. 

ÅTGÄRDER 

En god kontroll på vilket behov som kommunerna har inom nämndens 
ansvarsområde och en god uppföljning av verksamheten och ekonomin.  

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG 

1.2 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess 
utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att 
utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt 

ÅTGÄRDER 

Utveckla det tekniska ledningsstödet för räddningsinsatser. 
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Undersöka möjligheterna att digitalisera delar av tillstånds- och 
tillsynsprocessen. 

1.4 Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt 
utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att 
minska ojämställdhet 

ÅTGÄRDER 

1.5 Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande 
investeringar 

ÅTGÄRDER 
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1.6 Ta fram en långsiktig investeringsplan 

ÅTGÄRDER 
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Uppsala kommuns inriktningsmål 2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, 
verka och vistas i. Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är 
en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans. 
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområden En attraktiv och 
växande kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG 

2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter 

ÅTGÄRDER 

Se HP Mål 2 

 

2.12 Ta fram ett förslag till Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner på ett 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt 
lagen om skydd mot olyckor som ska gälla från och med 2020 (RÄN) 

ÅTGÄRDER 

Ta fram förslag på handlingsprogram. 
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Revidera riskanalys för de tre kommunerna. 
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Uppsala kommuns inriktningsmål 3 Uppsala stad och landsbygd ska växa 
smart och hållbart. Tierps kommuns övergripande inriktningsmål  
Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för 
ökat antal bostäder med attraktiva miljöer. Minska kommunens negativa 
klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser 
och att minska kommunens energiförbrukning. Östhammars kommuns 
strategiska inriktningsområden En attraktiv och växande kommun -Där 
människor vill bo och stanna kvar, dit besökare vill och där företagandet 
växer. -Där bostadsbyggandet och befolkning ökar. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG 

3.1 Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och 
miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets 
utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt 

ÅTGÄRDER 

Klimatanpassa fordonsparken. 
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3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade 
planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling 

ÅTGÄRDER 

3.6 Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka 
tryggheten 

ÅTGÄRDER 

Samarbete med kommunerna och andra myndigheter. 
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3.14 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med 
energieffektivisering och energisparande 

ÅTGÄRDER 

Energieffektivisera brandstationerna i samarbete med hyresvärd. 
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Uppsala kommuns inriktningsmål 8 Uppsalas invånare och organisationer 
ska vara delaktiga i att utforma samhället. Tierps kommuns övergripande 
inriktningsmål Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun 
med ekonomin i balans.  Östhammars kommuns strategiska 
inriktningsområden En öppen kommun -Där vi uppfattas som 
transparenta, inkluderande, inbjudande, lyssnande och tillgängliga -Där 
medborgare och företagare känner delaktighet samt möjlighet till 
påverkan och inflytande. En kommun och organisation som är 
demokratisk, inbjudande, lyssnande och nyfiken. -Vi omfamnar olikheter 
och tar tillvara olika perspektiv.  Nämndens strategi för att nå målet: Öka 
dialogen och samverkan med invånarna och med olika organisationer i 
kommunen

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG 

8.4 Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet 
med SKL:s delaktighetstrappa 

ÅTGÄRDER 

Medborgardialog beträffande RiB-rekrytering. 

Medborgardialog beträffande handlingsprogram. 
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Medborgardialog beträffande riskanalys. 

8.5 Utifrån framtagen handlingsplan stärka kommunens engagemang för att 
främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism 

ÅTGÄRDER 

Utbildning i folkrätt för nämnd. 

8.7 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas 
processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering 

ÅTGÄRDER 

Ta fram informationshanteringsplan. 

8.8 Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom 
lämpliga områden med framtagen metod för medborgarbudget 

ÅTGÄRDER 

Se HP mål 4. 
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Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och kan med hög kompetens möta Uppsala 

NÄMNDMÅL 

Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig. 

ÅTGÄRDER 

Benchmarka kompetensförsörjningen gentemot andra räddningstjänsters 
kompetensförsörjning.  
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Nämnden ska ha en verksamhet där allas lika värde är självklart och som är fri 
från kränkningar och negativ särbehandling.  

ÅTGÄRDER 

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla 
medarbetare mår bra och kan göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna 
nyskapande 

ÅTGÄRDER 
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Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare som kan leda medarbetare 
i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. 

ÅTGÄRDER 

Fortsatt utveckling av chefer och ledare. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG 

9.1 Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och 
kommande bristyrken 

9.2 Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att 
behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö 

ÅTGÄRDER 

Verka för att räddningspersonal i beredskap är kvar som medarbetare under 
längre tid. 
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Verka för hållbar rekrytering av räddningspersonal i beredskap. 
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UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN 

att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 

2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga 

störningar i enlighet med rutin för detta 

Särskilda frågor om Landsbygdsprogrammet 
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Särskilda frågor om programmet för Uppsala kommuns 

arbetsmarknadspolitik 
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Program och handlingsplan för full delaktighet 
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Särskilda frågor om synpunktshantering 
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B ILAGA 1

Resultaträkning
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B ILAGA 2

Resultaträkning per verksamhet
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B ILAGA 3

Pågående investeringar

Investeringsobjekt som inte blir 

avslutade inom avsedd tid och 

är pågående över årsskiftet 

2018/2019 ska rapporteras med 

det belopp som ska överföras till 

2019-års investeringsbudget. 

Ange orsak till objektens senareläggning.
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Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun

RÄDDNINGS- OCH BEREDSKAPS-

NÄMNDEN KF-budget Bokslut Bokslut Bokslut Prognos

Belopp i miljoner kronor 2018 2018 2018 2017 201808

Nämnden totalt 154 156 -3 0 -2

Politisk verksamhet (1) 1 1 0 0 0

Infrastruktur, skydd m.m (2) 152 155 -3 0 -2

Övriga verksamheter 0 0 0 0 0

KF-budget Bokslut

2018 2018

Nettoinvesteringar 16 8

Nettokostnad Avvikelse från KF-budget
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B ILAGA 5

Sammanställd analys inför Uppsala kommuns årsredovisning

 

Belopp i miljoner kronor KF-budget 
nettokostnad 

Bokslut 
nettokostnad Resultat 

Resultat 
föregående år 

Nämnden totalt     

Politisk verksamhet 1,2 1,1 0,1 0,1 

Infrastruktur, stadsbyggnad m.m. 152,5 155,3 -2,8 0,0 

Nettoinvestering 15,9 8,4   
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B ILAGA 5

Sammanställd analys inför Uppsala kommuns årsredovisning
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Innehållsförteckning 

Räddningsnämndens uppdrag
Omvärld och förutsättningar
Räddningsnämndens politiska plattform
Syfte med nämndens verksamhetsplan och budget

Avtal mellan kommunerna
Reglemente för den gemensamma räddningsnämnden
Handlingsprogram 2016-2019 för förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Ägarsamråd
Kommungemensamma mål och uppdrag från de enskilda 

kommunerna

Information och rådgivning
Tillsyn och tillstånd
Förbereda och genomföra räddningsinsatser
Åtgärder efter räddningsinsats
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Samverkan
Krishantering, befolkningsskydd och räddningstjänst under höjd 

beredskap

Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska 
antalet och effekterna av bränder och andra olyckor

2 Stärka förmågan till krisberedskap
3 Återuppta planering för civilt försvar och räddningstjänst under 

höjd beredskap
4 Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och 

glesbygd genom lokala aktörer
5 Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen
6 Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och 

kunskap att handla vid bränder och olyckor genom information, 
rådgivning och utbildning

7 Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att 
tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser ska 
förbättras

8 Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och 
olyckor



Nämndens driftbudget
Nämndens investeringar
Resultat per år och helårsprognos per augusti i tkr 2012-2018

Inledning
Förhållningssätt kring uppföljning
Nämndens uppföljning
Ekonomisk uppföljning



Inledning 

Räddningsnämndens uppdrag 

Omvärld och förutsättningar 



Räddningsnämndens politiska plattform 

Syfte med nämndens verksamhetsplan och budget 



Så här styrs den gemensamma räddningsnämnden 

Avtal mellan kommunerna 

Reglemente för den gemensamma räddningsnämnden 

Handlingsprogram 2016-2019 för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

Ägarsamråd 

Kommungemensamma mål och uppdrag från de enskilda kommunerna 



Räddningsnämndens verksamhet 

Information och rådgivning 

Tillsyn och tillstånd 

Förbereda och genomföra räddningsinsatser 



Figur 1. Räddnings- och ledningsresurser i jour och beredskap samt frivilliga.  



Tabell 1. 1+4 anger att det är ett brandbefäl och fyra brandmän, 1+2 anger att det är ett brandbefäl och två 
brandmän. L2 och L3 anger en ledningsnivå 2 respektive en ledningsnivå 3.  



Utveckling 

Åtgärder efter räddningsinsats 

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll  

Samverkan 

Krishantering, befolkningsskydd och räddningstjänst under höjd 
beredskap 





Inriktningsmål i handlingsprogram enligt LSO 

1. Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och 
effekterna av bränder och andra olyckor. 
 

2. Stärka förmågan till krisberedskap. 
 

3. Återuppta planering för civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap. 
 

4. Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala 
aktörer. 
 

5. Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen. 
 

6. Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap att handla 
vid bränder och olyckor genom information, rådgivning och utbildning. 
 

7. Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att tillgängligheten 
till och effektiviteten av räddningsinsatser ska förbättras. 
 

8. Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor. 



Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att 
minska antalet och effekterna av bränder och andra 
olyckor 

Nämndens strategi för att nå målet 

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin 

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse 



2 Stärka förmågan till krisberedskap 

Nämndens strategi för att nå målet 

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin 

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse 



3 Återuppta planering för civilt försvar och räddningstjänst 
under höjd beredskap 

Nämndens strategi för att nå målet 

 

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin 



4 Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och 
glesbygd genom lokala aktörer 

Nämndens strategi för att nå målet 

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin 

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse 



5 Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen 

Nämndens strategi för att nå målet 

 

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin 

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse 



6 Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och 
kunskap att handla vid bränder och olyckor genom 
information, rådgivning och utbildning 

Nämndens strategi för att nå målet 

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin 

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse 



7 Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom 
att tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser 
ska förbättras 

Nämndens strategi för att nå målet 

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin 

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse 



8 Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och 
olyckor 

Nämndens strategi för att nå målet 

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin 

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse 



Kommungemensamma inriktningsmål från Tierp, Uppsala 
och Östhammars kommuner 

Nämndens strategi för att nå målet 



Nämndens strategi för att nå målet 

Uppdrag (från Uppsala kommun) 

Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten  

Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.  



Nämndens strategi för att nå målet 

Uppdrag (från Uppsala kommun) 

Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat 
testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart 
och hållbart Uppsala. 

Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och 
energisparande. 



Nämndens strategi för att nå målet 

Uppdrag (från Uppsala kommun) 

Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett 
kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter. 



Nämndens strategi för att nå målet 

Uppdrag (från Uppsala kommun) 

I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och 
arbetsmarknadsverksamheter för intern service. 



Nämndens strategi för att nå målet: 

Uppdrag (från Uppsala kommun) 

Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en 
effektiv, rättssäker och digital informationshantering. 



Nämndmål: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög 
kompetens möta Tierp, Uppsala och Östhammar. 

Nämndens strategi för att nå målet: 

Nämndmål:  
Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska 
ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är 
förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna 
nyskapande. 



Nämndmål:  
Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för räddningsnämnden 
som arbetsgivare med fokus på bristyrken.  

Nämndmål:  
Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och 
medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna 
nyskapande 



Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.  

 

 
 



Budget 2019 med plan för 2020-2021 

Nämndens driftbudget 

Kommunbidrag från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner 

Budget Budget Plan Plan 

(belopp i tkr) 2018 2019 2020 2021 



Räddningsnämndens budget 2019 med planer 2020 -2021 

belopp i tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

 



Personalkostnad per personalkategori i tkr och procent av den totala 
personalkostnaden 

belopp i tkr Budget 2019 Budget 2019 i procent 



 

Intäkter per kategori i tkr och procent av de totala intäkterna 



Nämndens investeringar 

Räddningsnämndens investeringsplanering i tkr 2019-2021 

Objekt Preliminär placering 2019 2020 2021 

Räddningsnämndens långsiktiga investeringsplanering i tkr 2022-2029 

Typ 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 



Resultat per år och helårsprognos per augusti i tkr 2012-2018 



Bilaga 1 Styrdokument 



Bilaga 2 Uppföljningsplan 

Inledning  

Förhållningssätt kring uppföljning 

Nämndens uppföljning 

Ekonomisk uppföljning 







 

 

















Internkontrollplan 2019
för Överförmyndarnämnden

Ett aktiverande dokument som överförmyndarnämnden fattade beslut om den 21 januari 2019



 

Internkontrollplan 2019 

Inledning 

Kommunfullmäktige i Uppsala kommun antog den 26 mars 2007 ett reglemente för intern 
kontroll i Uppsala kommun och kommunens helägda bolag. I reglementet beskrivs hur arbetet 
med den interna kontrollen ska struktureras och rapporteras till kommunstyrelsen, som har det 
övergripande ansvaret för frågan.

Överförmyndarnämnden upprättar årligen en internkontrollplan. Planen ska vara ett stöd i 
styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Planen ska 
försäkra att

Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
Den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
Verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån viktiga risker som framkommit 
i riskanalysen. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp enligt beskriven 
frekvens och metod. Resultatet av uppföljningen redovisas årligen till kommunstyrelsen.

Internkontrollplanen innehåller också en beskrivning av hur nämnden arbetar med intern 
kontroll och hur internkontrollplanen används för att utveckla detta arbete.

Nämndens arbete med intern kontroll 

Nämnden beslutar varje år om en plan för internkontroll. Kontrollerna genomförs sedan av 
medarbetare på överförmyndarförvaltningen. Vid återrapporteringen av kontrollerna till 
nämnden (frekvensen på rapportering framgår av den interna kontrollplanen) kan nämnden 
fatta beslut om åtgärder för att komma tillrätta med eventuella avvikelser som framkommit i 
samband med den interna kontrollen.

 

Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida
Internkontrollplan 2019 Överförmyndarnämnden 2019-01-01 1

Diarienummer Berörd verksamhet Dokumentansvarig Reviderad
0-16177 Överförmyndarförvaltningen Ida Hellrup (direktör)



Begrepp som används i internkontrollplanen 

Kontrollområde Områden som det ska finnas kontrollmoment inom. Det finns fem stycken 
kontrollområden: 

- Verksamhetskontroller 
- Kontroller av system och rutiner  
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut 
- Finansiell kontroll 
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv 

 

Riskbeskrivning Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. 
Hämtas från riskregistret.  
 

Kontrollmoment Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall 
eliminera riskerna. Kontrollmomenten kan antingen vara förebyggande eller 
upptäckande och korrigerande. 
 
Förebyggande kontrollmoment är åtgärder för att undvika att brister uppstår. 
Upptäckande och korrigerande kontrollmoment hjälper nämnden att se om 
riskerna har lett till de händelser som kan befaras och visar på vilka åtgärder 
som behöver vidtas för att komma tillrätta med bristerna.  
 

Kontrollmetod Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras. 
 

Tidpunkt för rapportering Tidpunkt då kontrollmomentet ska rapporteras till nämnd. 
 



Risker och kontrollmoment 

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utse kontrollansvarig för respektive kontrollmoment.

Kontrollområde Riskbeskrivning  Kontrollmoment Kontrollmetod 
Tidpunkt för 
rapportering  

 
Hög 
arbetsbelastning 

 
Hög arbetsbelastning medför brister i 
ärendehanteringen vilket leder till 
rättsförluster för huvudmännen. 
 
 

 
Genomgång av arbetsmiljö. 

 
Enkät psykosocial arbetsmiljö och GDQ 
(utvärdering teamarbete) 
 

 
Senast nämnd i 
december 
 
 

 
Ansöknings- och 
anmälningsärenden 
äldre än 90 dagar 
 

 
Den enskilde får inte hjälp av god man 
eller förvaltare inom rimlig tid 

 
Genomgång av samtliga ärenden äldre 
än 90 dagar. 

 
Listor tas ut ur verksamhetssystemet 
Wärna 

 
Kvartalsvis 
 
 

 
Följa rutiner 

 
Klagomål från huvudmän på 
ställföreträdare följs inte upp på rätt 
sätt eller i rätt tid vilket leder till 
rättsförluster för huvudmännen. 
 

 
Stickprover av att rutiner följts och att 
handläggning skett inom tid. 

 
Kontroll av fem slumpvis utvalda akter.  

 
Kvartalsvis 
 
 

 
Följa rutiner  

 
Ärendehanteringen sker inte i enlighet 
med beslutade rutiner vilket leder till 
rättsförluster för huvudmännen. 
 

 
Genomgång av bytesärenden. 
 

 
Kontroll av fem slumpvis utvalda 
bytesärenden 

 
Kvartalsvis  
 

  



 
Följa rutiner  

 
Ärendehanteringen sker inte i enlighet 
med beslutade rutiner vilket leder till 
rättsförluster för huvudmännen. 
 

 
Genomgång av tillståndsärenden. 

 
Kontroll av fem slumpvis utvalda 
arvskiften och bostadsförsäljningar 
 

 
Kvartalsvis  
 

 
Gransknings-
anmärkningar  

 
Ställföreträdare brister i sitt uppdrag 
vilket leder till rättsförluster för 
huvudmännen. 

 
Totalrevision av de årsräkningar som 
föregående år granskades med 
anmärkning. 
 

 
Kontroll att totalrevision har utförts.  
 

 
Nämnd i december 
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§ 29

Internkontrollplan 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att anta internkontrollplan för 2019 

Föredragande Ida 
Hellrup 

Bakgrund 

En interkontrollplan för 2019 har tagits fram.  

Motivering 

Överförmyndarnämnden är ansvarig för det interna kontrollarbetet och skall därför anta intern 
kontrollplan. 

Delges: Kommunledningskontoren i samtliga samverkande kommuner 
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Inledning 

Nämndens uppdrag  
Överförmyndarnämnden i Uppsala län (ÖFN) bildades den 1 januari 2011 efter beslut 
i kommunfullmäktige i Uppsala, Knivsta, Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars 
kommuner. Nämnden har Uppsala kommun som värdkommun. Från 1 januari ingår 
även Enköping och Håbo kommun i den gemensamma nämnden. Detta innebär att 
samtliga kommuner i Uppsala län samverkar i gemensam överförmyndarnämnd. 
Som gemensam nämnd tillsammans med flera kommuner har 
överförmyndarnämnden ett ansvar såväl för verksamhetens inriktning som dess 
genomförande. Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. 
Överförmyndarnämnden utövar, i enlighet med föräldrabalken (1949:381), 
förmynderskapsförordningen (1995:379) samt lagen om god man för 
ensamkommande barn (2005:429) tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.  

Så här styrs den gemensamma överförmyndarnämnden  

Den gemensamma överförmyndarnämnden bildades 2011 och organisationsformen 
möjliggörs genom att kommunallagen tillåter kommunerna att samarbeta inom 
vissa områden i en gemensam nämnd. De kommuner som ingår i den gemensamma 
nämnden är Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och 
Östhammars kommuner med Uppsala kommun som värdkommun för den 
gemensamma överförmyndarnämnden.   

Avtal mellan kommunerna  
Kommunerna har genom avtal reglerat att den gemensamma nämnden ska ansvara 
för de samverkande kommunernas överförmyndarverksamhet, i enlighet med det 
som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande lagstiftning. Avtalet reglerar 
även fördelningen av den gemensamma nämndens kostnader.    
  
Reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden  
Respektive kommunfullmäktige har beslutat om ett gemensamt reglemente för den 
gemensamma överförmyndarnämnden, där bland annat den politiska 
representationen för kommunerna regleras.  
  
Ägarsamråd  
Kommunerna har minst två ägarsamråd per år där budget, mål och uppdrag för den 
gemensamma överförmyndarnämnden fastställs. Värdkommunen Uppsala beslutar 
sedan formellt om budgeten för den gemensamma överförmyndarnämnden.  
  
Kommungemensamma mål och uppdrag   
För kommungemensamma mål och uppdrag tillämpas värdkommunens Uppsalas 
mål och uppdrag i den utsträckning de är tillämpliga för verksamheten. Arbetet mot 
målen och uppdragen ska kunna komma alla sex kommuner till del för att vara 
tillämpliga. Dessa mål och uppdrag tar den gemensamma nämnden upp i sin 
verksamhetsplan.  
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Omvärld och förutsättningar 

Under hösten 2018 har en omvärldsanalys gjorts inför verksamhetsplaneringen 2019.  
 
Det finns en pågående diskussion kring behovet av en översyn av reglerna om 
överförmyndare, gode män och förvaltare och särskilt när det gäller möjligheten att 
anlita professionella ställföreträdare. Sveriges Kommuner och Landsting lämnade i 
april 2017 en skrivelse till Justitiedepartementet i frågan med fokus på behovet av 
reformation av lagstiftningen. I september 2017 lämnade de sju länsstyrelser som 
har tillsynsuppdrag över överförmyndarverksamhet, en skrivelse till regeringen om 
förbättring av tillsyn över och stöd till överförmyndarna. Även i denna skrivelse 
påpekas att området har behov av lagändringar.  
 
Riksrevisionen genomförde under 2017 en granskning av om staten har skapat 
förutsättningar för kommunerna att utforma ett fungerande system för gode män 
och förvaltare. Syftet med granskningen, som presenterades i en rapport i december 
2017, var att bedöma om staten säkerställer att överförmyndarverksamheten 
bedrivs rättssäkert och effektivt. Dessutom skulle den besvara om de statliga 
insatserna och det rättsliga ramverket ger goda förutsättningar för överförmyndare 
att rekrytera och ge stöd åt ställföreträdare och att samtidigt utöva tillsyn över dem.  
 
Riksrevisionens rapport fick namnet ”Tillsyn av ställföreträdare och 
överförmyndare- statens bristande ansvar för samhällets mest utsatta”. I rapporten 
lyfts rekrytering av ställföreträdare fram. Både problematiken att rekrytera lekmän i 
mer komplexa uppdrag och överförmyndarens uppdrag att rekrytera 
ställföreträdare som överförmyndaren sedan skall ha tillsyn över. Riksrevisionen 
konstaterar vidare att det finns inget annat så stort kommunalt tillsynsområde som 
överförmyndarverksamheten som helt saknar statlig styrning genom exempelvis en 
statlig förvaltningsmyndighet. Till sist konstateras att lagstiftningen som 
överförmyndarverksamheten styrs av är väldigt gammal och i behov av översyn för 
att kunna vara relevant i dagens samhälle. En översyn av lagstiftningen i dess helhet 
förordades av Riksrevisionen. Ansvarig minister aviserade under våren 2018 att en 
översyn skulle göras med anledning av Riksrevisionens rapport. Hur detta kommer 
arbetas vidare med när en ny minister med ansvar för frågorna finns på plats är 
osäkert. 

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarverksamheten. Under 2018 har 
statskontoret på regeringens uppdrag utvärderat Länsstyrelsens samordning av tillsyn 
och tillsynsvägledning gällande gode män och förvaltare. I uppdraget ingår att se hur 
samordningen kan förbättras och överväga om en central aktör - en länsstyrelse eller 
någon annan förvaltningsmyndighet – bör ha ansvaret att samordna tillsynen och/eller 
tillsynsvägledningen. Detta har bland annat gjorts genom en enkät till samtliga 
överförmyndarverksamheter i landet. Statskontoret har ännu inte kommit med någon 
rapport angående resultatet av deras utvärdering eller kommunicerat några slutsatser 
av utvärderingen på annat sätt. Det blir intressant att följa resultatet av deras arbete 
under år 2019.  

Inflödet av antalet nya ärenden med ensamkommande barn har minskat kraftigt 
jämfört med 2015 och 2016. Under 2018 har nämnden förordnat god man i 29 nya 
ärenden. Många ensamkommande barn har blivit myndiga under 2017 och 2018 
vilket innebär att ett stort antal ärenden har avslutas. Migrationsverkets prognos för 
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2019 är 1100–1600 ensamkommande barn för hela riket, vilket är betydligt färre än 
under 2015 och 2016 men ungefär lika många som under 2018. 
 
Under de kommande åren kommer antalet personer som är 80 år eller äldre att 
fördubblas, vilket kommer att ställa stora krav på insatser från det allmänna och 
även på överförmyndarnämnden.  Sannolikt kommer detta innebära en ökning av 
antalet ärenden. Antalet godmanskap och förvaltarskap är dock fortfarande relativt 
konstant från år till år dvs antalet ställföreträdarskap har inte börjat öka.  
 
Den nya lagstiftningen om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet som infördes 1 
juli 2017, kan på sikt innebära att behovet av gode män för äldre personer minskar. 
Instrumenten utgör alternativ till godmanskap och förvaltarskap. Genom 
framtidsfullmakt kan den enskilde, under förutsättning att hen är frisk, utse någon 
som kan ha hand om dennes personliga och ekonomiska angelägenheter om hen 
skulle behöva hjälp senare i livet.  Med införandet av framtidsfullmakter ges den 
enskilde större möjligheter att själv bestämma hur dennes angelägenheter ska tas 
om hand i framtiden. I samband med införandet av framtidsfullmakter lagstiftades 
även om anhörigas möjligheter att hjälpa sina anhöriga. Numera krävs inte fullmakt 
för att en nära anhörig i vardagssituationer ska kunna företräda en person som efter 
18-årsdagen blir beslutsoförmögen. Det gäller t ex att betala räkningar, ansöka om 
bidrag och inköp. Den nya lagstiftningen har dock ännu inte haft någon märkbar 
påverkan på nämndens verksamhet. 

Politisk plattform 

Överförmyndarnämndens tillsyn ska verka för at den som har ställföreträdare i form 
av god man, förvaltare eller förmyndare inte drabbas av rättsförluster, dvs. inte får 
del av de rättigheter som hen har rätt till.  

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget 

Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga 
ägarsamrådets inriktning och budget samt kommunfullmäktiges övergripande 
styrdokument Mål och budget.  

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens 
gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. 
Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina 
respektive verksamhetsområden.  

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den 
även om sin plan för intern kontroll. Överförmyndarförvaltningen ansvarar för att 
omsätta planerna i praktisk handling.  
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Begrepp som används i verksamhetsplanen 

Inriktningsmål Kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden konkretiserar 
inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov 
komplettera med egna nämndmål, strategier och åtgärder.  

Uppdrag Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden tar 
fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen. Vid 
behov kan nämnden också ta fram strategier för genomförandet av 
uppdragen. 

Nämndmål Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen 
genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och 
åtgärder. 

Budget Nämndens budget utgår från Mål och budget och preciseras i nämndens 
detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi 
redovisar budgeten separat för de båda rollerna.  

Strategi Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden 
tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. 
Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras 
även bortom 2018 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang. 

Åtgärd Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier och 
uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade 
satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en 
försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid 
övervägas.  

Förväntad effekt Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på 
så sätt uppföljningen av åtgärder. 
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Inriktningsmål  

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 
Den gemensamma överförmyndarnämnden ska ha en 
jämställd och hållbar ekonomi  

Nämndmål: Nämndens ekonomiska resultat 

Nämndens åtgärd Förväntade effekter av åtgärden Uppföljning 

Nämndens ekonomi följs upp 
regelbundet 

En god och jämställd service till 
kommuninvånarna och en ekonomi i 
balans.   

Ägarsamråd och månadsrapporter 

 
Det är nödvändigt för nämnden med en god kontroll och styrning av verksamhet och 
ekonomi. Detta kräver vetskap om vilka behov kommunerna har inom nämndens 
ansvarsområde och en god uppföljning av verksamheten och ekonomin. Nämnden 
har en bra ordning för detta som ska upprätthållas.  

Nämnden arbetar ständigt för att säkerställa att kvinnor och män behandlas lika i 
myndighetsutövningen. Det finns behov av att utreda såväl om det förekommer 
omotiverade skillnader mellan kvinnor och män som vad dessa i så fall beror på. 
 
Uppföljning sker genom skriftliga månadsrapporter över det ekonomiska läget till 
nämndledamöterna. Nämndens ekonomi diskuteras på varje nämndsammanträde.  

Nämndmål: Granskningar av årsräkningar ska vara påbörjade senast den 1 
september 2018 

Granskning av ställföreträdarnas årsräkningar utgör en viktig och omfattande del av 
nämndens tillsynsarbete. Ställföreträdare ska enligt lag lämna in sin årsräkning 
senast den 1 mars varje år. Överförmyndarnämndens mål är att alla årsräkningar ska 
vara påbörjade senast den 1 september, vilket innebär att granskning utgör en stor 
del av arbetsuppgifterna på förvaltningen under perioden januari till och med 
september. Det fortgående granskningsarbetet ska dokumenteras och redovisas till 
nämnden.  I granskningsarbetet ska det under året genomföras ett antal fördjupade 
granskningar. Dessa fördjupande granskningar kan vara en mer ingående kontroll av 
underlag för ställföreträdarens redovisning eller kontakt med den enskilde eller 
personer i hans eller hennes nätverk (hemtjänst, boendepersonal m.fl.)  Arbetet med 
detta redovisas i enlighet med nämndens internkontrollplan för 2019. 

Nämndens mål    Granskningar av årsräkningar ska vara påbörjade senast den 1 september 2018 

Indikatorer 
 

  Målsättning 

   

Vecka 8      750 

Vecka 14      1500 

Vecka 20      2085 

Vecka 27      2885 
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 
Den gemensamma överförmyndarnämnden är äldrevänlig 
och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva 
trygghet, frihet och tillgänglighet 

Uppdrag: Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser 
bättre motsvarar behoven. (ÄLN, OSN, SCN och ÖFN) 

Huvudmannens (dvs. den som har rätt till ställföreträdare) önskemål avseende 
vilken ställföreträdare han eller hon önskar ska tillgodoses i högre grad. 
 

Nämndens åtgärd 
Förväntade effekter  
av åtgärden 

Uppföljning 

Rekrytering av ställföreträdare  Det finns fler möjliga ställföreträdare 
att matcha mot huvudmännen.  

Antal ställföreträdare  

Riktad rekryteringsinsats för att bredda 
ställföreträdarnas bakgrund 

Tillvarata huvudmannens önskemål 
i högre grad.  
 

Redovisning av extra 
rekryteringsinsats 

Jämställd rekrytering av ställföreträdare  Synliggöra eventuellt behov av 
riktade rekryteringsinsatser 

Könsuppdelad statistik 

 

Nämndmål: Nämnden ska ha tillräckligt med ställföreträdare 

Nämndens åtgärd Målsättning Uppföljning 

Rekryteringsträffar nya stf 12 träffar i Uppsala 
2 träffar i samverkanskommunerna 
Minst en extra rekryteringsinsats 
under hösten 

Statistik till nämnd  

 

Nämndens åtgärd 
Förväntade effekter  
av åtgärden 

Uppföljning 

Informationsinsatser och utbildning  Rekryteringsmålet nås och personer 
i behov av ställföreträdare kan få 
hjälp.  

Antal rekryterade ställföreträdare  

Fortsätta arbeta efter det system där 
nyligen godkända ställföreträdare erbjuds 
enklare uppdrag för att få in dem i 
verksamheten.  

Få fler nya ställföreträdare att ta sitt 
första uppdrag.  

Antal och andel rekryterade  
ställföreträdare som åtar  
sig uppdrag  

Alla nya gode män ska erbjudas ett första 
enkelt uppdrag 
 

Rekryterade gode män är förslag i 
minst ett uppdrag 

Antal och andel rekryterade  
ställföreträdare som åtar  
sig eller varit på förslag i uppdrag 
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Nämndens strategi för att nå målet:  

Överförmyndarnämnden ska alltid arbeta för en jämställd tillsättning och 
rekrytering av ställföreträdare utan omotiverade skillnader mellan kvinnor och män.  
 
För att nå rekryteringsmålen på såväl kort som lång sikt, ska förvaltningen fortsätta 
med utvecklingsarbete gällande rekrytering av ställföreträdare. 
 

Nämndmål: Nämndens servicenivåer ska upprätthållas  

Nämndens åtgärd 
Förväntade effekter  
av åtgärden 

Uppföljning 

Andel övriga tillståndsärenden som 
behandlats inom fem till tio arbetsdagar.  

En rättssäker och jämställd service 
till kommuninvånarna och 

Vid uppföljning av 
internkontrollplan 

Andel klagomål där utredning påbörjats 
inom fem arbetsdagar  

En rättssäker och jämställd service 
till kommuninvånarna och 

Vid uppföljning av 
internkontrollplan 

 

Nämndens strategi för att nå målet:  

Servicenivåerna syftar till att garantera att enskilda inte lider rättsförluster och att de 
får hjälp av ställföreträdare inom rimlig tid. Målsättningen är även att eventuell 
misskötsamhet hos en ställföreträdare upptäcks och hanteras snabbt och effektivt. 
Överförmyndarnämnden har beslutat om handläggningstider för olika typer av 
ärenden som förvaltningen har att följa. Uppföljning av detta sker i enlighet med den 
beslutade internkontrollplanen.  
 
Servicenivån till de aktörer som kommer i kontakt med överförmyndarnämnden ska 
vara lika oavsett kön. Överförmyndarförvaltningen ska därför ta fram aktuell 
könsuppdelad statistik, bland annat vad gäller fördelning av gode män och 
förvaltare. Förvaltningen ska även ta fram statistik över ställföreträdarnas arvode för 
att se om det förekommer omotiverade skillnader. Förvaltningen kommer att se 
över brevmallar för att dessa ska vara könsneutrala. I samband med att 
brevmallarna ses över skall även mallarna klarspråksgranskas. Ett enkelt språk där 
den enskilde förstår vad förvaltningen eller nämnden skriver är viktigt för 
uppfattningen av servicenivån och för att det skall vara enkelt att göra rätt. 
 

Nämndens åtgärd 
Förväntade effekter  
av åtgärden 

Uppföljning 

Bevakning av att servicenivåerna 
upprätthålls.  

God och rättssäker service.  Vid uppföljning av 
internkontrollplan 

Ta fram könsuppdelad statistik Synliggöra kvinnor och mäns 
förutsättningar och eventuella 
omotiverade skillnader mellan 
könen 

 
Redovisning av statistik 

Se över förvaltningens brevmallar Könsneutrala mallar som är 
inkluderande och som har ett språk 
som är enkelt att förstå (klarspråk) 

Antal ändrade brevmallar 
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 
Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och 
kan med hög kompetens möta Uppsala 

Nämndmål: Överförmyndarförvaltningen skall vara en attraktiv arbetsplats 

 

Nämndens åtgärd Förväntade effekter av åtgärden  Uppföljning 

Öka kunskap om systematiskt 
arbetsmiljöarbete.  

Rutiner följs och säkrar arbetsmiljö.  
 

Årlig uppföljning. 

Bevara låg korttidssjukfrånvaron 
genom tidiga aktiviteter.  

Förebygga ökad sjukfrånvaro.  
Uppföljning sjukfrånvaro 

Löpande dialog under året mellan 
chef och medarbetare om mål, 
uppdrag och arbetssituation.  

Förbättrade förutsättningar för väl 
fungerande verksamhet med hög grad 
av ansvarstagande, engagemang och 
frisknärvaro.  

Medarbetar-undersökning  

Fortsätta arbetet med ett 
teambaserat arbetssätt  

Förbättrade förutsättningar att 
omfördela resurser och nå mål. 

GDQ-mätning 

 

Nämndens strategi för att nå målet:  

1. Chef och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Arbetsmiljöarbete 
ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Antalet medarbetare 
med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska (indikator 1).  

2. Dialog mellan chef och medarbetare om mål, förutsättningar och utveckling.  God 
organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas bäst i regelbunden dialog 
mellan chef och medarbetare. Alla medarbetare är medledare när det kommer 
till sin egen arbetsmiljö och arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för 
arbetsmiljö och arbetssituation som varje medarbetare, oavsett roll, har. 

 
Den enskilde medarbetaren behöver veta vilka förväntningar som ställs på hen 
när det gäller ansvarstagande och prestation - både mot mål och i 
verksamhetsutveckling. Detta måste i sin tur bindas upp mot gruppens 
gemensamma mål.  Ledarskapet tydliggör medarbetarens uppdrag och ansvar, 

Nämndens mål Överförmyndarförvaltningen skall vara en attraktiv arbetsplats 

Indikatorer 
 

  Trend 

   

 
1. Antalet medarbetare med upprepad kortidssjukfrånvaro. 

Antalet ska minska för varje verksamhetsår. 
 

      

 
2. Totalindex HME. Indexet ska öka för varje verksamhetsår. 

 
      

 
3. Andelen avslutade ärenden vad gäller rapporterade 

arbetsrelaterade arbetsskador och tillbud som 
registrerats i KIA. Andelen ska öka för varje 
verksamhetsår. 
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med tydliga mål som är framtagna i delaktighet med medarbetaren så att 
förutsättningar finns att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i 
verksamhetens utveckling (indikator 2).  

 
Det är i dessa samtal som arbetsmiljömässiga förutsättningar ska adresseras – 
på individ- och gruppnivå. Chefens uppgift är att säkerställa att rätt 
förutsättningar finns för individ och grupp, så att de kan leva upp till 
överenskommelser och förväntningar. God organisatorisk, social och fysisk 
arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chef och medarbetare.  
Arbetsmiljöarbetet ska förskjutas från reagerande till hälsofrämjande och 
förebyggande åtgärder (indikator 3). 
 

Nämndmål: En större del av nämndens ärenden ska hanteras i e-förvaltning 

 
Nämndens strategi för att nå målet:  
Under år 2018 redovisades ca 73 procent av redogörelserna för ensamkommande 
barn i den elektroniska tjänsten E-Wärna.  
  
E-Wärna innehåller även möjlighet till elektronisk redovisning av årsräkning, 
delräkning och sluträkning. Förvaltningen hade förhoppningar om att kunna börja 
använda den under hösten 2017. Till följd av tekniska brister i systemet har detta 
senarelagts. Under slutet av 2017 lanserade leverantören (Explizit) en uppdaterad 
version av Wärna kallad Wärna-Go, som förhoppningsvis möjliggör ytterligare 
digitalisering av handläggningen. Tester genomförs av Wärna-Go under december 
2018 och en hel del brister har upptäckts. I dagsläget är det därför oklart när 
förvaltningen kan börja använda Wärna-Go.  En större utvärdering av resultatet från 
testerna av Wärna-Go kommer behöva göras under första kvartalet 2019. 

Nämndens åtgärd 
Förväntade effekter  
av åtgärden 

Uppföljning 

Utvärdering av Wärna GO Bättre service till medborgare och 
ställföreträdare 

Beslut att gå vidare med införande 
av Wärna Go eller inte 

 

 

Nämndens mål En större del av nämndens ärenden ska hanteras i e-förvaltning 

Indikatorer 
Nuvärde 

  Trend 

   

Andel ärenden som hanteras i e-förvaltning  73 %  -       
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Budget 2019 
Överförmyndarnämnden  

Belopp i Tkr kronor (vänt belopp) 

Beslutad 
budget 2018 

Prognos 
2018 

Budget 
2019 

       

Taxor och avgifter exkl. egen nämnd   2,4   

Statsbidrag 2 281,5 623,2 284,3 
Försäljning verksamhet andra kommuner samt 

övriga externa intäkter 18 076,8 

16 

114,2 15 756,0 

Övriga kommuninterna intäkter 0,0 0,0 0,0 

Summa intäkter 20358,3 16739,8 16040,3 

        

Lämnade bidrag       

Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd       

Köp av huvudverksamhet externa utförare       

Övriga kostnader -44 737,0 
-39 

313,6 
-39 

188,3 

Avskrivningar  -99,3 -88,4 -90,0 

Summa kostnader -44 836,3 
-39 

402,0 
-39 

278,3 

       

Finansiella intäkter  0,0 0,4   

Finansiella kostnader -5,9 -4,6 -5,0 

Summa nettokostnader1 -24 483,9 
-22 

666,4 
-23 

243,0 

        

Kommunbidrag       

Politisk verksamhet (1) 15 647,9 
15 

647,90 14 434,0 

Infrastruktur, skydd m.m (2)       

Fritid och kultur (3)       

Pedgogiska verksamheter (4)       

Vård och omsorg (5)       

Särskilt riktade insatser (6) 8 836,0 8 836 8 809,0 

Affärsverksamhet (7)       

Kommunledning och gemensam verksamhet (8)       

Summa kommunbidrag 24 483,9 
24 

483,9 23 243,0 

        

Resultat 0,0 1 817,5 0,0 

 
1.

 
Nämnders nettokostnader omfattar även 

finansiella kostnader och intäkter.  
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Bilaga 1 Uppföljningsplan 

Nämndens uppföljning 

Nämnden gör följande uppföljning:  
 

o Uppföljning av ärenden: individuppföljning görs när nämndens 
interna kontroll följs upp kvartalsvis. 

o Händelsestyrd uppföljning: det vill säga uppföljning utifrån signaler 
om att något inte står rätt till. Det görs när nämnden hanterar 
individärenden exempelvis klagomål på gode män och förvaltare.  

o Uppföljning av nämndens verksamhetsplan  
o Uppföljning av nämndens internkontrollplan 

 
Vad som händer om uppföljningarna visar brister 

 
Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer nämnden i vilken mån den 
bidragit till att förverkliga ägarsamrådets mål och uppdrag, kommunfullmäktiges 
inriktningsmål, kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens egna mål. Bedömningen 
baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder och – där det är möjligt och lämpligt – 
även med stöd av indikatorer. Vid dessa tillfällen följs även den interna kontrollen upp 
och nämnden fattar beslut om åtgärder i fall den visar på avvikelser eller brister.  

Nämnden följer upp klagomål på gode män och förvaltare vid varje 
nämndsammanträde. I de fall nämnden bedömer att ställföreträdaren är olämpliga kan 
nämnden fatta beslut om att hen skall bytas ut.  

Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett 
periodiserat resultat månadsvis. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-
november utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och gör en 
helårsprognos. Alla kostnader och intäkter ska så långt som möjligt belasta rätt period 
för att ge rättvisande information om nämndens ekonomiska läge. En fördjupad 
uppföljning per verksamhetsområde och delverksamhet sker per mars, per augusti samt 
i årsbokslut. Den ekonomiska uppföljningen redovisas till nämnden på minst samma 
nivå som i budget. I de fall uppföljningen visar avvikelser mot förväntat resultat, ska 
nämnden besluta om åtgärder.  
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§ 30

Verksamhetsplan 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplan och budget för 2019 

Föredragande Ida 
Hellrup 

Bakgrund 

En verksamhetsplan för 2019 har tagits fram.  

Motivering 

I verksamhetsplanen beskriver nämnden hur överförmyndarverksamheten skall bedrivas under 
2019. Verksamhetsplanen tar även upp de mål och uppdrag som nämnden fått från 
kommunfullmäktige i värdkommunen Uppsala i de fall där de är relevanta för samtliga åtta 
kommuner i samverkan.  

Delges: Kommunledningskontoren i samtliga samverkande kommuner 
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1. Välkommen! 

Stefan Olsson hälsade alla välkomna till planeringsinternat med Regionalt forum.  

Syftet med dagarna är att komma samman för att lägga grunden för en fortsatt god samverkan 

mellan Region Uppsala och de åtta kommunerna samt underlätta för nya ledamöter att ta en roll i 

samverkanstraditionen. 

Målet är att lämna Gimo med ett förslag till uppdaterad programförklaring för Regionalt Forum 

2019-2020 och en känsla av att gruppen lagt grunden till en förbättrad samverkan under kommande 

år. 

2. Överenskommelse om samverkan 

Efter en längre process under ledning av Roger Johansson, Public Partner, summerades slutsatserna 

i ett nytt förslag till överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och länets åtta 

kommuner, enligt bilaga. 

Regionalt forum kom överens om att prioritera tre fokusområden under 2019 och 2020: 

Effektiv och nära vård  

• Målbild, vara kulturbärare, integrera med fysisk planering och ekonomisk påverkan 

Hållbar samhällsutveckling/Infrastruktur  

• inkl kollektivtrafik, elförsörjning och åtgärder för minskad klimatpåverkan 

Kompetensförsörjning  

• Samutnyttja kompetens, minska gymnasieavhoppen, yrkesutbildningar, Vård & 

omsorgscollege samt bra prognosmaterial 

Utöver dessa prioriterade frågor prioriterar grupperna arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi 

(RUS) som en metod/ett verktyg i arbetet. 

Regionala ledningsgruppen fick i uppdrag av Regionalt forum att arbeta vidare med dessa tre områden 

och återkomma med en konkretisering på vad som ska åstadkommas under kommande två år. En lista 

på önskvärda resultat bör utarbetas, så att mervärdet av forumets prioriteringar blir tydligt.    

3. Gemensam nämnd för kunskapsstyrning  

En utvärdering av den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning har genomförts och presenterats 

för Regionalt forum 29 november 2018. Då konstaterades att det råder betydande oklarheter i 

nämndens uppdrag och roll i förhållande dels till ansvariga nämnder (Vårdstyrelsen), dels till Samråd 

HSVO. Vid dialog med länets kommundirektörer i den regionala ledningsgruppen hade det tidigare 

framkommit att den samverkan som sker inom området hälsa, stöd, vård och omsorg genom det 

politiska samrådet HSVO samt Tjänstemannaledning HSVO är fullt tillräckligt för att säkra kommunernas 

inflytande över den gemensamma nämndens verksamhetsfält. 



 

Vid mötet presenterades två alternativa vägar framåt: 

• Avtal om den gemensamma nämnden förlängs och nämnden arbetar vidare med sitt 

ansvarsområde, och att nämnden är tillika politiskt samråd för HSVO 

• Nämnden avvecklas och dess frågor hanteras i ett nytt samverkansavtal mellan Region Uppsala 

och länets kommuner, vilket vårdas av samverkansstrukturen kring hälsa, stöd, vård och 

omsorg. (Samråd HSVO och Tjänstemannaledning HSVO) 

Ställda inför dessa två alternativ konstaterades att det behövs ett fördjupat underlag om alternativens 

konsekvenser innan ett slutligt beslut kan fattas. Regionalt forum gav i uppdrag till RLG att förbereda en 

fortsatt diskussion, samt analysera för- och nackdelar med nämnden och de två möjliga förslagen.  

En arbetsgrupp bestående av representanter från Nära vård och hälsa, hälso- och sjukvårdsavdelningen 

på regionkontoret och länet kommuner har därefter analyserat de båda förslagen. För- och nackdelar 

med förslagen presenterades för Regionalt forum av samverkanschef Susanne Söderberg, Uppsala 

kommun, och FoUU-chef Lena Ring.  

� Arbetsgruppen förordade alternativ två, det vill säga att nämnden avvecklas och dess frågor 

hanteras i ett samverkansavtal som vårdas av samverkansstrukturen kring hälsa, stöd, vård och 

omsorg, Samråd HSVO och Tjänstemannaledning HSVO.  

� Arbetsgruppen föreslog att Regionalt forum skulle ge HSVO får i uppdrag att förbereda ett 

samverkansavtal som tydliggör uppdrag, beslutsordning, organisering och finansiering. 

Samverkansavtalet bereds i både HSVO och Regionalt forum innan det beslutas i respektive 

kommunstyrelse och regionstyrelse.  

Ledamöterna i Regionalt forum var eniga om  

Att  förorda det framlagda förslaget, enligt alternativ 2, innebärande:   

Att   nuvarande samverkansavtal mellan Region Uppsala och länets kommuner kring 

kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård sägs upp och 

ersätts med ett nytt avtal som tydliggör uppdrag, beslutsordning, organisering och 

finansiering av verksamheten. Detta utarbetas av Samråd HSVO.  

Att  förslaget bereds av Regionalt forum inför beslut i respektive kommunfullmäktige och 

regionfullmäktige.   

Att  samverkansavtalet vårdas av samverkansstrukturen kring hälsa, stöd, vård och omsorg, 

Samråd HSVO, med stöd av Tjänstemannaledning HSVO.     

Att  Samråd HSVO tar fram ett reviderat förslag till uppdragsbeskrivning för samrådet, som 

täcker in dess utvidgade uppdrag för den gemensamma nämndens ansvarsområde. I 

översynen ingår även att lämna förslag på hur representationen i samrådet kan breddas, 

för att säkra ett gott kommunalt inflytande. Uppdragsbeskrivningen kan därefter 

fastställas av Regionalt forum. 



 

 

4. Kommande möten 2019 

3/5 Regionalt forum 

23/8 Kommundag Tierp 

3/10-4/10 Studieresa till Bergen 

25/10 Omvärldsdag 

19/12 Regionalt forum 

 

5. Mötets avslutande  
 

Ordförande konstaterade att syfte och mål med dagarna har uppfyllts och tackade alla deltagare. 

Därefter avslutades mötet.  

 

 

Stefan Olsson 
Ordförande Regional forum 
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