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1. Information
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tjänstemän informerar.
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2. Beslut om mottagare av Hållbarhetspris miljö
Förslag till beslut
Samtliga tre finalister erbjuds delta med två platser på Tillväxtgalan.
Förslag till vinnare av de tre finalisterna presenteras på mötet, för beslut.
Kostnaden belastar kommunstyrelsens budget i enlighet med beslut 2018-01-16.
Ärendebeskrivning
Östhammars kommun inrättade år 2018 ett Hållbarhetspris – Miljö, i syfte att utdelas som
stöd, uppmuntran och erkänsla för värdefulla och inspirerande insatser inom energi, klimat,
naturvård, vattenvård, kemikalier och jämförbara miljöområden.
Priset delas i år ut på Tillväxtgalan 2019-05-17. Från februari fram till 8 april har allmänheten
kunnat skicka in nomineringar till priset på samma sätt som de övriga priserna på
Tillväxtgalan. Utifrån de nominerade har tre finalister utsetts;
− Elins Glada Ekologiska Kor, Elin Torstensson
− Forsbergs Gris och Grönt, Ulrika Ivergård och Torolf Forsberg
− Rävstens Stugby, Kerstin Söderberg och Thomas Rosen
Alla tre finalister är inbjudna till Tillväxtgalan. I enlighet med beslutade riktlinjer ska
Kommunstyrelsens arbetsutskott utse en vinnare av de tre finalisterna.
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-16:
− Östhammars kommun inrättar ett årligt Hållbarhetspris – miljö.
− Kommunstyrelsen antar bifogade riktlinjer, som stämmer väl in med befintliga
beslutade riktlinjer för motsvarande Kulturpriset och Idrotts- respektive
Ungdomsledarstipendium.
− Kommunstyrelsen beslutar om en pris-/stipendiesumma om 10 000 kr.
− Kostnaden anslagstäcks för 2018 ur kommunstyrelsens arbetsutskotts konto för
oförutsedda medel och arbetas in i kommunstyrelsens budget från och med 2019.
Ärendet har beretts av miljösakkunnig, Energi- och klimatstrateg samt kommunstyrelsens
presidium.
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Beslutsunderlag
Riktlinjer för Hållbarhetspris - Miljö
Beslutet skickas till
− Miljösakkunnig Camilla Andersson
− Klimatstrateg Marcus Jakobsson
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3. Yttrande över remiss från Finansdepartementet: SOU 2018:74
Lite mer lika – Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner
och landsting
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Östhammars kommun avstår att lämna yttrande
och hänvisar till det yttrande som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer lämna.
Ärendebeskrivning
Östhammars kommun ges möjlighet all lämna remissvar till Finansdepartementet på, SOU
2018:74 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting.
Svarsdatum är senast 17 maj 2019.
Beslutsunderlag
− SKL:s förslag till yttrande
− Remissmissiv, remissen i helhet finns att hämta på regeringens hemsida
Beslutet skickas till
Finansdepartementet, fi.remissvar@regeringskansliet.se och
fi.ofa.k.remisser@regeringskansliet.se Diarienummer Fi2018/03212/K
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4. Information från mark- och exploateringsgruppen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 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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5. Information utifrån uppdrag om utveckling av fiber på
landsbygden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Lägesrapport från arbetet utifrån uppdrag enligt nedan.
Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick information om utvecklingen av fiber på landsbygden
2019-02-05, § 40. Tekniska förvaltningen fick följande uppdrag:
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi för stöd, diskutera med ip only och
sammanställa konsekvenser. Avrapportering ska ske till arbetsutskottet på sammanträdet
2019-02-26.
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att presentera ett underlag för ett möjligt pilotprojekt i
Berkinge. Underlaget ska omfatta finansiering, anslutningsavgifter, kostnader för slutkund,
marknadsundersökning gällande intresset bland boende i området samt information om
relevant teknik. Ärendet återupptas på arbetsutskottets sammanträde 2019-03-26.
Beslutet skickas till
− Tekniska förvaltningen, Jan Rydberg
− Teknisk chef Helen Åsbrink
− Kommundirektör Peter Nyberg

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA
Datum
219-05-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS-2019-17

6. Information från tekniska förvaltningen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 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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7. Information om status på våra vägar efter gjord väginventering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen är väghållare och har ansvar för byggande, drift och underhåll av
huvuddelen av alla gator och cykelbanor inom kommunen. En strategisk och långsiktig
planering av gatuunderhållet är viktigt för att kunna ha en god kontroll av underhållsbehovet
idag och i framtiden.
En omfattande inventering och kartläggande av åtgärdsbehoven är en förutsättning för en
rättvisande långsiktig planering. Inventeringen ger grund för analyser och
verksamhetsplanering
Beslutsunderlag
− Sammanfattande ekonomisk redovisning gator
− Sammanfattande ekonomisk redovisning GC-vägar
Beslutet skickas till
- Tekniska förvaltningen
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8. Svar på motion från Åsa Lindstrand (-) om politiskt obunden
äldreombudsman
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till
yttranden från nämnderna.
Ärendebeskrivning
Åsa Lindstrand (-) yrkar i motion daterad 2018-09-18:
− att Östhammars kommun anställer en äldreombudsman
− att äldreombudsmannen inför kommunens bokslut avlägger rapport om sitt arbete
− att samtliga nämnder och förvaltningar involveras i de årsrikas behov
Beslutsunderlag
− Motion
− Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2019-01-31 § 11
− Yttrande från bygg- och miljönämnden 2019-03-27 § 44
− Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2019-04-11 § 16
− Yttrande från socialnämnden 2019-02-06 § 25
Ärendets behandling
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2018-09-25, § 86 och remitterades till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet remitterades till nämnderna, som har lämnat
yttranden: barn- och utbildningsnämnden 2019-01-31 § 11, bygg- och miljönämnden 201903-27 § 44, kultur- och fritidsnämnden 2019-04-11 § 16 och socialnämnden 2019-02-06 § 25.
Beslutet skickas till
− Åsa Lindstrand
− Marknad och kommunikation
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9.

Godkännande av årsredovisning för gemensam
överförmyndarnämnd 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för den
gemensamma överförmyndarnämnden 2018.
Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämnden i Uppsala län är en gemensam nämnd för Uppsala, Knivsta, Heby,
Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Nämnden har Uppsala kommun som
värdkommun och bildades 2011.
Nämnden har en budget på drygt 41 miljoner kronor. Då ingår gemensamma kostnader och
alla kommunernas bidrag till den gemensamma budgeten. Resultatet är budgeterat till noll
kronor. Helårsprognosen i augusti har ett positivt resultat på 1,5 miljoner kronor och per
december avviker resultatet positivt med 4,7 miljoner kronor. Samma period under fjolåret
visar en negativ avvikelse med 3,4 miljoner kronor.
Ansvarsfrihet behandlas på fullmäktige.
Beslutsunderlag
− Överförmyndarnämnden - årsbokslut december 2018
− Överförmyndarnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen
Ärendets behandling
Överförmyndarnämnden har godkänt årsbokslutet 2019-02-18, § 64
Beslutet skickas till
Överförmyndarnämnden
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10. Årsredovisning, revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet
för Stiftelsen Östhammarhem 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av årsredovisningen och
revisionsberättelsen för Stiftelsen Östhammarshem 2018.
Ledamöter och ersättare i stiftelsen Östhammarshem beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
Ärendebeskrivning
Östhammars kommun ska besluta om ansvarsfrihet för kommunens förtroendevalda i
stiftelsens styrelse.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för Stiftelsen Östhammarshem inklusive revisionsberättelse
Beslutet skickas till
− Stiftelsen Östhammarshem
− Revisionen
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11. Anmälningsärende, protokoll från styrelsemöte för Östhammars
Vatten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Beslutsunderlag
− Protokoll från styrelsemöte Östhammars vatten 2019-03-07
− Protokoll från årsstämma Östhammars vatten 2019-04-24
− Protokoll från konstituerande styrelsemöte Östhammars vatten 2019-04-24
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12. Anmälningsärende, protokoll från Gästrike Vatten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Beslutsunderlag
− Protokoll från konstituerande styrelsemöte Gästrike Vatten 2019-04-24
− Protokoll från årsstämma Gästrike Vatten 2019-04-24
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13. Anmälningsärende, inkomna handlingar och rapporter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Inkomna handlingar och rapporter till och med 2019-05-08:
− Mälardalsrådets rapport om kompetensförsörjning: En bättre matchning Storregional
systembild
− Mälardalsrådets kunskapsunderlag om Styr- och resursutredningens betänkande:
Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten som kan möta samhällsutmaningar i
Sverige
− Protokoll från IT-nämnden 2019-04-29
Komplettering med ytterligare handlingar sker mellan arbetsutskottets och kommunstyrelsens
sammanträden.
Beslutsunderlag
Handlingarna ligger i arbetsrummet i en egen mapp under dagens sammanträdesdatum
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Avdelningen för ekonomi och styrning
Anders Folkesson
Måns Norberg

Kostnadsutjämningsutredningens betänkande ”Lite mer lika”
(SOU 2018:74)
Sveriges Kommuner och Landsting tillstyrker i huvudsak förslaget.
Det bör dock först sägas att utjämningssystemen måste ses i sin helhet, där det är
viktigt att alla kommuntyper, såväl växande som krympande kommuner får
förutsättningar att bedriva välfärd med god kvalitet. Sveriges Kommuner och
Landsting har tagit fram en prognos på utjämningssystemens omfördelning till år
2030. Den visar att kommuner och regioner med befolkningstillväxt kommer att få ett
avsevärt försämrat utfall framöver och färre kommuner och regioner kommer betala
väsentligt mer till betydligt fler.
Kommunerna och regionerna påverkas relativt kraftigt av alla delar:
inkomstutjämningen, kostnadsutjämningen, strukturbidraget samt regleringsposten,
varav inkomstutjämningen är den största posten i systemet. Utredaren har enbart haft i
uppdrag att utreda kostnadsutjämningen, trots att sambandet med strukturbidraget är
betydande, genom att strukturbidraget kompenserar för delar som även
kostnadsutjämning beaktar, exempelvis befolkningsunderlag och tidigare
arbetslöshetsnivå. Att enbart utreda en enskild del av utjämningssystemet kan därför
vara väsentligt svårare än att granska hela systemet.
Nedan vill förbundet särskilt lyfta några delar som regeringen bör överväga i det
fortsatta beredningsarbetet.
8.2 Hälso- och sjukvårdsmodellens vårdbehovsuppskattning förenklas
och förbättras
Det är positivt att den nuvarande modellen med drygt 800 kostnadsceller tas bort, då
den varken är transparent eller möjlig att följa upp. Det är också positivt att
beräkningsunderlaget hämtats från tre regioner, inte bara Region Skåne. Kansliet
bedömer att modellens träffsäkerhet har varit svag för regioner med ett bostadsbestånd
som väsentligt skiljt sig mot Skånes.
Gleshetskompensationen bygger på problematiska antaganden

Utredaren föreslår några förändringar i gleshetskomponenten, bland annat räknas
gleshetskompensationen upp och indexeras. Förbundet ser positivt på den föreslagna
indexeringen.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Själva gleshetskomponenten är dock problematisk på flera sätt. Beräkningsmodellen
är inte transparent och bygger även fortsättningsvis huvudsakligen på drygt 20 år
gamla antaganden:
-

Modellen utgår från att medborgarna konsumerar all hälso- och sjukvård inom
den egna regionen, trots att bland annat sex procent av den somatiska
slutenvården utförs av andra regioner

-

Kompensation ges endast för fiktiva bassjukhus (”akutsjukhus med jourkedjor
inom kirurgi, medicin, anestesi och röntgen, där avstånden är långa till andra
sjukhus, även BB”) med befolkningsunderlag under 100 000 invånare, inte för
den övriga specialiserade hälso- och sjukvården.

-

Kompensation för små vårdcentraler ges endast vid befolkningsunderlag under
5 600 invånare.

-

Alla sjukresor antas göras inom den egna regionen (och till de fiktiva
enheterna)

Sveriges Kommuner och Landsting menar att dessa antaganden underskattat kostnader
som småskalighet och gleshet innebär för hälso- och sjukvården, inte minst för en
region som Gotland, vars ö-läge dessutom ytterligare fördyrar hälso- och
sjukvårdsproduktionen. Dagens modell underskattar litenhet när exempelvis gränsen
för att få kompensation för små vårdcentraler satts vid 5 600 invånare. Den föreslagna
uppräkningen lindrar visserligen problemen, men de grundläggande problemen med
antagandena och kostnadsfunktionerna kvarstår.
Vidare anser förbundet att kompensationen för sjukresor bör ändras. En skillnad
mellan merkostnaderna för sjukresor och övriga komponenter i gleshetsmodellen är
att kostnadsdata för sjukresor och ambulans- och sjuktransporter samlas in årligen.
Dessa uppgifter bör ligga till grund för utjämningen beträffande sjukresor. Dessutom
finns ett tydligt samband mellan behov av sjukresor och regionernas gleshet och
ytstorlek, därför vore invånardistans ett bättre mått på behov av sjukresor.
7.6 Fortsatta möjligheter att påverka IFO-modellens utfall
Sveriges Kommuner och Landsting har under lång tid kritiserat variabeln ”långvarigt
ekonomiskt bistånd”, eftersom den ger negativa kommunalekonomiska incitament att
reducera antalet individer med långvarigt försörjningsstöd. Det medför att kommuner
som har höga ambitioner och är framgångsrika med sitt arbete att begränsa det passiva
biståndstagandet får ett försämrat utfall i kostnadsutjämningen med 110 000 kronor
per individ. Det skapar negativa incitament när kommunerna förlorar ekonomiskt på
detta, trots att åtgärderna med all sannolikhet är positiva både för individen och
samhällsekonomin. Det är mot denna bakgrund positivt att utredaren föreslår att
variabeln tas bort.
Förbundet ställer sig frågande till den föreslagna variabeln, ”barn i ekonomiskt utsatta
hushåll”. Till denna variabel kvalificeras barnen antingen genom att hushållet har låga
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inkomster eller att ekonomiskt bistånd betalats ut någon gång under året. Ekonomiskt
bistånd förklarar majoriteten av de barn som variabeln omfattar och innefattar från
såväl långvarigt bistånd under hela året som någon enstaka utbetalning av mindre
belopp. Ett extra barn som faller inom variabelns definitioner ger i förslaget mer än 60
000 kronor i utjämningsberäkningen, oavsett det utbetalda biståndets omfattning.
Förbundet menar att detta faktum snarare ökar påverkbarheten i förslaget kontra
befintlig utjämningsmodell, där sju månaders bistånd under ett år krävs.
Sveriges Kommuner och Landsting anser att det är inte förenligt med
kostnadsutjämningens principer att ytterligare öka delmodellens påverkbarhet.
Förbundet anser att officiell data i stället bör användas. Ett sådant alternativ är andel
barn i hushåll med inkomst under 60 procent. Förklaringsgraden sjunker visserligen
med några procentenheter till 53 procent, men det är mindre viktigt i jämförelse med
att delmodellens opåverkbarhet väsentligen stärks.
7.7 Viktigt att följa äldreomsorgsmodellens åldersprislappar
Sveriges Kommuner och Landsting tillstyrker den föreslagna äldreomsorgsmodellen.
Det är positivt att normkostnadernas indelning ändras från civilstånd till
samboende/ensamboende.
De nya normkostnaderna bygger på en uppräkning av 2009 års beräkningar.
Äldreomsorgen står inför stora utmaningarna. Antalet 80-åringar ökar med 30 procent
till 2025. Kommer behovet av äldreomsorg vara oförändrat mellan de olika
åldersgrupperna eller förändras i takt med att livslängden ökar? Vår prognos för
äldreomsorgsmodellen pekar på en kraftigt ökad omfördelning från dagens 9 mdkr till
17 mdkr (år 2030). Förbundet menar därför att det kommer bli särskilt viktigt att följa
vård- och omsorgsutvecklingen för de olika åldersgrupperna.
7.4 Frågetecken kring gymnasiemodellens programvalsfaktor
Gymnasiemodellen saknar regelrätt socioekonomisk variabel, även om
programvalsfaktorn till viss del beaktar detta genom att samtliga elever tillskrivs en
kostnad. Utredarens förslag förstärker programvalsfaktorns socioekonomiska prägel
genom att inkludera 16-18-åringar som inte går i gymnasiet. Därmed uppstår en risk
att programvalsberäkningen kan komma att kompensera en kommun två gånger för
samma individ, dels när individen inte går gymnasiet som 16-18-åring, dels när den är
19-20 år och går i gymnasiet.
7.5 Positivt att en delmodell för Kommunal vuxenutbildning införs
SKL tillstyrker förslaget om införande av en utjämningsmodell för vuxenutbildning.
Förbundet vill dock påtala tveksamheter vad gäller den föreslagna modellens
indikatorer för grundläggande vuxenutbildning samt svenska för invandrare.
En betydande andel av eleverna inom den grundläggande vuxenutbildningen läser
svenska som andra språk. Många av dessa är högutbildade. SKL skulle önskat att
utredningen klarlagt hur dessa elevers utbildningsbakgrund fångas i den
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utbildningsstatistik som ligger till grund för indikatorn, och därmed hur dessa elevers
behov av grundläggande vuxenutbildning fångas av indikatorn.
Kostnader för nyanlända elever som deltar i svenska för invandrare bör till stor del
vara finansierade av statsbidrag via den så kallade flyktingschablonen. SKL skulle
önskat att utredningen klarlagt hur väl indikatorn fångar behoven hos de elever som
kommunerna har huvudsakligt finansieringsansvar för, som till exempel
anhöriginvandrare till personer utan flyktingbakgrund.
7.8.2 Gator och vägar
Gator och vägar avviker från andra verksamheter genom betydande intäktsskillnader
mellan kommuner. Den nuvarande och föreslagna kompensationen beaktar inte dessa
intäkter, främst från parkeringsavgifter. Det bör i kommande utredningar studeras om
intäkterna påverkar kommunernas strukturella behov, vilket i så fall bör ingå i
kostnadsutjämningen.
9 Kollektivtrafik
SKL tillstyrker utredningens förslag på länsvis behovsberäkning av kollektivtrafik,
och därmed också förslaget till utjämningsmodell för kollektivtrafik för regioner.
SKL kan inte bedöma utredningens förslag på kommunvis behovsberäkning av
kollektivtrafik för de län som inte skatteväxlat för ändrat huvudmannaskap. Flera av
de kommuner som förslaget berör är några av landets till ytan största och mest glest
befolkade kommuner. Förbundet menar att det är problematiskt att använda en
statistisk ansats för att förklara skillnader i strukturellt behov för dessa. SKL hade
hellre sett att en mer selektiv ansats använts, där de specifika förutsättningarna i de
aktuella länen utgjort utgångspunkt för analysen.
6.3 Annan modell för beräkning av merkostnader för verksamheter i
områden med gles bebyggelse bör prövas i framtiden
Gleshetskompensation är kanske kostnadsutjämningens svåraste dimension. Hur
mycket dyrare per elev är en skola med få elever jämfört med en normalstor skola?
Under tjugotalet år har gleshetskompensationen byggt på en GIS-modell som placerar
ut fiktiva enheter utifrån vissa antaganden, vilka får en stor påverkan på bedömd
merkostnad för gleshet. Ett annat problem med GIS-modellen är att den utgår från att
all välfärd konsumeras inom den egna kommunen eller regionen. Sålunda beaktas inte
Gotlands specifika förutsättningar, för att nämna ett exempel.
Utredaren har i stort valt att behålla flertalet antaganden om optimal enhetsstorlek och
enbart uppdatera med befolkningsdata och räkna upp gleshetskompensationen utifrån
kostnadsutvecklingen i respektive verksamhet. Ett problem med detta
tillvägagångssätt är att ingen ny empirisk analys gjorts av hur fördyrande gleshet är.
Det är därför svårt att bedöma hur träffsäker gleshetskompensationen är.
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Sveriges Kommuner och Landsting anser att hela gleshetskompensationen borde ha
genomgått en fullständig översyn, både gällande modellen och dess antagande. Med
tanke på dess betydelse för att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar anser
Sveriges Kommuner och Landsting att en annan modell än Struktur för att beräkna
gleshetskompensation i framtiden bör prövas.
Utjämningssystemen måste följas systematiskt och fortlöpande
Den svenska förvaltningsmodellen bygger på att kommunal och regional nivå har
ansvaret för de centrala välfärdsområdena och rätt att beskatta invånarnas
förvärvsinkomster. För att upprätthålla kommunalt självstyre och skapa ekonomisk
likvärdighet krävs att staten fördelar det generella statsbidraget genom ett
inkomstutjämningssystem och att behovsskillnaderna inom kommun- respektive
regionkollektivet hanteras inom ramen för kostnadsutjämningssystemet .
Denna ordning har varit positiv för stat-kommun-relationerna sedan dess införande i
början av 1990-talet. Förbundet ser därför med oro på avvikelser mot denna ordning
under senare tid. Statsbidraget för likvärdig skola är ett sådant exempel på riktade
bidrag som särskilt kompenserar för olika förutsättningar, vilket borde ha ingått i
kostnadsutjämningen och det generella statsbidraget.
Vissa delar av strukturbidraget är starkt kopplat till kostnadsutjämningen, exempelvis
befolkningsunderlaget och kommunernas arbetslöshetsnivå mellan 1998 och 2002.
Förbundet framförde i ett remissvar (dnr 2014/2297) att åtminstone det senare borde
ha ingått i en översyn.
Kostnadsutjämningens omfördelning kommer att öka kraftigt under 2020-talet. Bara
de demografiska effekterna förväntas öka äldreomsorgsmodellens omfördelning från
knappt 10 mdkr till 17 mdkr år 2030 (i 2018 års priser). Idag finns ingen kontinuerlig
uppföljning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Det är, enligt
förbundets mening, anmärkningsvärt med tanke på att systemen omfördelar 150
miljarder kronor brutto och kommer alltså att ytterligare öka i betydelse framöver.
Finansdepartementet behöver säkerställa att systemets träffsäkerhet bevakas. Tidigare
har Statskontoret haft detta uppdrag. Det är sannolikt en lämpligare ordning att
finansdepartementet bildar ett nätverk med berörda statliga myndigheter (exempelvis
SCB, Skolverket, Socialstyrelsen och Trafikanalys) och Sveriges Kommuner och
Landsting. Nätverket bör regelbundet följa och diskutera verksamheternas faktiska
utveckling utifrån kostnadsutjämningens behovsbegrepp. Det finns även ett behov av
att förenkla kostnadsutjämningen, vilket skulle kunna öka systemets legitimitet.
Ett dylikt nätverk skulle även kunna förenkla analysarbetet för kommande
utjämningsutredningar. Avsaknaden av löpande uppföljning gör att samtliga
utredningar, mer eller mindre, får börja från början, vilket är en stor nackdel,
exempelvis om utredningsuppdraget är att se över hur fördyrande som småskalighet
eller svag socioekonomi är. Det ökar också risken att utredningsarbetet snarare
fokuserar på att statistiskt förklara kostnads- istället för behovsskillnader.
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Beräkningssätten måste vara tydliga i förordningen
LSS-utjämningens förordning är tydlig kring hur den beräknas och hur ofta de olika
variablerna ska uppdateras. Detsamma kan inte sägas om förordningen om
kommunalekonomisk utjämning, vilket medför att SCB:s arbete att beräkna utfallet
försvåras. I det nedanstående nämns några beräkningar som behöver förtydligas i
förordningen.
Ett exempel på behovet av förtydligande finns exempelvis om gränspendlare ingår i
lönemodellens variabel ”arbetande utanför kommunsektorn”. I utredarens förslag till
förordningstext har variabelns benämning ändrats från nuvarande ”andelen av
befolkningen över 15 år som inte arbetar i kommun eller landsting” till ”antal
förvärvsarbetande, ej i kommuner och landsting” (jämför sid 69 och sid. 91), trots att
samma begrepp sägs användas.
Senast tillgängliga data för gränspendlingen är från 2014 och risken finns att
statistiken inte kommer att kunna uppdateras. Därmed riskerar man således att fastna i
data som inte är möjlig att uppdatera. Data för pendling till Finland saknas också,
varför utredaren föreslår att den finska gränspendlingen inte ska ingå. Förordningen
måste konkretisera hur eventuell ny gränspendlingsuppgifter ska hanteras. Sveriges
Kommuner och Landsting anser att all gränspendling bör hanteras på samma sätt som
pendling över kommungräns.
Sveriges Kommuner och Landsting anser även att utredarens förslag på beräkning av
merkostnader på grund av elevers programval i gymnasieskolemodellen bör
förtydligas. Den föreslagna beräkningen utgår, bland annat, från kommunens andel
16-18-åringar som går i gymnasieskolan - gymnasiefrekvensen. SKL ser en risk i att
antalet elever i gymnasiesärskolan påverkar kommunens värde för denna variabel,
vilket skulle göra den missvisande utifrån det variabeln antas spegla. SKL ser även en
risk att elever som läser en del av gymnasieutbildningen utomlands påverkar
gymnasiefrekvensen.
Förordningen bör förtydliga om kompensationerna för regionernas löneindex
respektive index för bemanning i glesbygd ska finansieras på samma sätt, det vill säga
med ett enhetligt avdrag för samtliga regioner.
Sveriges Kommuner och Landsting
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1.

Utförda arbeten
På uppdrag av Östhammars kommun har Ramböll RST under september-oktober
2018 utfört en skadeinventering och underhållsutredning på anvisade delar av det
asfaltbelagda gatunät som ligger under kommunens förvaltning. Inventeringen
omfattar totalt 137.2 km gator och vägar.
I denna rapport redovisas behovet av underhållsbeläggning inför 2019 och framåt
på de aktuella delarna av gatunätet, baserat på resultaten av utförda
inventeringar.
För mer detaljerad, teknisk redovisning av skadeinventeringen och hur denna
bearbetats hänvisas till rapport ”Östhammars kommun, Underhållsutredning gator
2018, Sammanfattande teknisk redovisning” (december 2018).

2.

Behov av beläggningsunderhåll
Utifrån registrerad skadebild sammanställs underhållsbehovet för det undersökta
gatunätet som visas i bild 1. Här framgår att gatunätet idag har ett eftersatt
underhåll som uppgår till närmare 28 % av den totala ytan. Med eftersatt
underhåll menas här objekt som tillåtits förfalla till en standard som kan medföra
fördyrade underhållsåtgärder. Vidare bör ytterligare 7 % åtgärdas inom ett år
(2019) och 13 % inom den följande 3-års perioden (2020-2022).
Av den tekniska redovisningen från skadeinventeringen framgår att gatunätet till
största delen utgörs av lågtrafikerade lokalgator, motsvarande knappt 75 % av
inventerade gators yta. Uppsamlingsgator utgör 20 % av gatuytan, drygt 4 % är
industrigator och resternade drygt 1 % är huvudgator. Skadefördelningen har en
viss spridning mellan gatuklasserna, där lokalgatorna tenderar att ha högst
skadeförekomst för fem av de åtta skadeparametrarna, medan de mest
trafikerade delarna av gatunäet generellt har lägst skadeförekomst.
Resultatet av utredningen visar att störst behov av omedelbara åtgärder finns på
det till ytan största, lågtrafikerade lokalgatunätet. Cirka 220 700 m2 av de
undersökta lokalgatorna bör åtgärdas med direkta underhållsinsatser (se detaljer i
den tekniska redovisningen).
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Fördelning av gatunätets yta efter tid till när åtgärd senast bör utföras
Östhammars kommun (gator) 2018

Eftersatt (2018); 27.8%

1 år (2019); 6.9%

>7 år (2026--); 45.0%
2-4 år (2020-2022);
13.0%

5-7 år (2023-2025); 7.3%

Bild 1. Behov av beläggningsunderhåll på gatunätet i Östhammars kommun 2018
Om man sammanställer situationen på gatunätet inför den närmaste 5-års
perioden, så ser fördelningen av ytor ut enligt bild 2. Här har det eftersatta
underhållsbehovet (m2) fördelats ut över perioden 2019-2023, som ett antaget
scenario att hantera detta. Det innebär att cirka 45 900 m2 eftersatta ytor skall
åtgärdas per år, utöver det årligen uppkomna underhållsbehovet.
Arealer på gatunät i behov av underhåll de närmaste 5 åren (2019-2023)
Östhammars kommun (gator) 2018
Scenarie - Fördelning av eftersatt underhåll 2019-2023
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Bild 2. Underhållsbehov på gatunätet 2019-2023 (m2), med dagens eftersatta
behov fördelat lika på de kommande fem åren (ett tänkt scenario)
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3.

Budgetbehov
Resultaten av denna utredning ger en bild av ett gatunät som till stora delar har
ett omedelbart behov av beläggningsunderhåll. För att beskriva vad detta
motsvarar i pengar har en generell normkostnad på 75 kr/m2 definierats för
underhållsbeläggning i Östhammars kommun, baserat på erfarenhetsbaserade
uppgifter som tagits fram i samråd med verksamhetsansvariga på kommunen.
Normkostnaden utgör ett genomsnitt av kostnader på utförda underhållsbeläggningar. Den genomsnittliga åtgärdskostnaden har i denna kalkyl antagits
gälla för underhållsbeläggning på samtliga gatuklasser och även på de sämsta
(eftersatta) ytorna.
I praktiken varierar förutsättningarna och därmed åtgärdskostnaden mellan
specifika objekt, men för att kunna kalkylera och definiera en objektsrelaterad
kostnad för varje gatudel så krävs betydligt mer underlag än vad som ligger till
grund för denna utredning. Det arbetet görs vanligtvis i nästa skede, när man
utformar den mer detaljerade underhållsplanen och väljer ut objekt för åtgärd.

Den situation som visas i bild 2 - uttryckt i kronor med definierad normkostnad
som grund - ger budgetbehovet för beläggningsunderhåll på aktuella delar av
gatunätet i Östhammars kommun de närmaste fem åren enligt bild 3.
Arealer på gatunät i behov av underhåll de närmaste 5 åren (2019-2023)
Östhammars kommun (gator) 2018
Scenarie - Fördelning av eftersatt underhåll 2019-2023
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Bild 3. Underhållsbehov på gatunätet 2019-2023 (miljoner kronor), med dagens
eftersatta behov fördelat lika på de kommande fem åren (ett tänkt scenario)
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Total sett visar denna kalkyl att eftersatt underhållsbehov på det undersökta
gatunätet i Östhammars kommun uppgår till cirka 17.2 miljoner kr. Om detta –
som ett tänkt scenarie – fördelas över de närmaste fem åren betyder det att drygt
3.4 miljoner kr årligen skall budgeteras för eftersatta underhållsåtgärder 20192023, utöver det normala underhållsarbetet.
Det genomsnittliga - totala - budgetbehovet för beläggningsunderhåll på
gatunätet i Östhammars kommun under den närmaste 5-års perioden
uppgår därmed till 6.3 miljoner kr/år.

I bild 4 har kalkylerad genomsnittlig underhållsbudget, som krävs för det normala
underhållet (det som utförs i tid) 2019-2023, markerats med blå linje
(2.8 miljoner kr/år). Total genomsnittlig årsbudget 2019-2023, som krävs för att
klara hela underhållsbehovet, inklusive redan eftersatta gator enligt det 5årsscenario vi här använt, markeras med röd linje (6.3 miljoner kr/år).
Som jämförelse har aktuellt anslag 2018 för beläggningsunderhåll på både
gatunätet och GC-vägnätet i Östhammars kommun markerats med svart linje
(2 miljoner kr).
Beräknat genomsnittligt budgetbehov för beläggningsunderhåll på gatunät
Östhammars kommun (gator) 2019-2023
10
Åtgärder på eftersatta objekt
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Bild 4. Sammanräknat behov för beläggningsunderhåll på gatunätet 2019-2023 i
Östhammars kommun

Uttryckt per gatuklass och år framgår underhållsbehovet enligt de förutsättningar
som här beskrivits av tabell 1 (miljoner kr).
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Underhållsbehov 2018-2022, löpande och eftersatt - eftersatt fördelat lika över perioden
Eftersatt
2019
2020
2021
2022
2023

Huvudgator (1)
0.4
0.2
0.2
0.5
0.2
0.0

Uppsaml.gator (2)
3.4
0.6
1.1
0.5
0.5
0.3

Lokalgator (3)
13.1
3.5
2.1
1.6
1.2
1.4

Industrigator (4)
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Tot.
17.2
7.7
6.9
6.1
5.4
5.2

Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr

Tabell 1. Budgetbehov för beläggningsunderhåll på det undersökta gatunätet i
Östhammars kommun (miljoner kr), eftersatt fördelat år 2019-2023

Om man inte klarar av att hantera det normala underhållet i rätt tid, det som i bild
4 redovisas med blå linje (2.8 milkoner kr/år) och istället skjuter det framåt, så
måste man räkna med en accelererande ökning av åtgärdskostnader för
eftersatta ytor, när även dessa objekt till slut går över gränsen och då generellt
kräver extra, fördyrade, åtgärder på grund av eftersatt underhåll. I denna kalkyl
har vi dock, som tidigare betonats, räknat med samma åtgärdskostnad för både
normalt och eftersatt underhåll.

Utöver det budgetbehov som här redovisas krävs löpande insatser för
akuta åtgärder i form av t ex sprick- och potthålslagning. Andra
kostnader som kan härledas till gatunätet och som inte ingår i denna
kalkyl relateras till t ex vinterväghållning, renhållning, skötsel och
underhåll på gång- och cykelbanor samt stensatta ytor, belysning,
vägmarkeringar mm.
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1.

Utförda arbeten
På uppdrag av Östhammars kommun har Ramböll RST under september-oktober
2018, utfört en skadeinventering och underhållsutredning på anvisade delar av det
asfaltbelagda GC-vägnät som ligger under kommunens förvaltning. Inventeringen
omfattar totalt 19.2 km asfaltbelagda GC-vägar.
I denna rapport redovisas behovet av underhållsbeläggning inför 2019 och framåt
på de aktuella delarna av GC-vägnätet, baserat på resultaten av utförda
inventeringar.
För mer detaljerad, teknisk redovisning av skadeinventeringen och hur denna
bearbetats hänvisas till rapport ”Östhammars kommun, Underhållsutredning GCvägar 2018, Sammanfattande teknisk redovisning” (december 2018).

2.

Behov av beläggningsunderhåll
Utifrån registrerad skadebild sammanställs underhållsbehovet för det undersökta
GC-vägnätet som visas i bild 1. Här framgår att GC-vägnätet idag har ett eftersatt
underhåll som uppgår till cirka 36 % av den totala ytan. Med eftersatt underhåll
menas här objekt som tillåtits förfalla till en standard som kan medföra en
fördyrad underhållsåtgärd. Vidare bör ytterligare drygt 6 % åtgärdas inom ett år
(2019) och närmare 6 % inom den följande 3-års perioden (2020-2022). Om
dessa åtgärdas i tid räcker vanligtvis en normal underhållsåtgärd för att återge
god standard.

1

Sammanfattande ekonomisk redovisning
Underhållsutredning GC-vägar 2018
1320036477

Fördelning av GC-vägnätets yta efter tid till när åtgärd senast bör utföras
Östhammars kommun 2018

Eftersatt (2018); 35.6%

>7 år (2026--); 46.7%

1 år (2019); 6.3%
5-7 år (2023-2025); 5.6%

2-4 år (2020-2022); 5.8%

Bild 1. Behov av beläggningsunderhåll på GC-vägnätet i Östhammars kommun
2018
Om man sammanställer situationen på GC-vägnätet inför den närmaste 5-års
perioden, så ser fördelningen av ytor ut enligt bild 2. Här har det eftersatta
underhållsbehovet (m2) fördelats ut över perioden 2019-2023, som ett tänkbart
scenario att hantera detta. Det innebär att cirka 3 800 m2 eftersatta ytor skall
åtgärdas per år, utöver det årligen uppkomna underhållsbehovet.
Arealer på GC-vägnät i behov av underhåll de närmaste 5 åren (2019-2023)
Östhammars kommun 2018
Scenario - Fördelning av eftersatt underhåll 2019-2023
20 000

Yta (m2)

15 000

10 000

GC-vägar

Fördelat eftersatt

19121

3824

5 000

3824

3824
3824

3824

2022

2023

0
Eftersatt (2018)

2019
2020
2021
Restlevnadstid (när normal åtgärd SENAST bör utföras)

Bild 2. Underhållsbehov på GC-vägnätet 2019-2023 (m2), med eftersatt behov
fördelat lika på de kommande fem åren (ett tänkt scenario)
2
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3.

Budgetbehov
Situationen som här beskrivs ger en bild av ett GC-vägnät som delvis har ett
omedelbart behov av beläggningsunderhåll. För att beskriva vad detta motsvarar i
pengar har en generell normkostnad på 75 kr/m2 definierats för
underhållsbeläggning på GC-vägar i Östhammars kommun, baserat på
erfarenhetsbaserade uppgifter som tagits fram i samråd med verksamhetsansvariga på kommunen. Normkostnaden utgör ett genomsnitt av kostnader på
utförda underhållsbeläggningar. Den genomsnittliga åtgärdskostnaden har i denna
kalkyl antagits gälla för underhållsbeläggning på samtliga objekt och även på de
sämsta (eftersatta) ytorna.
Den situation som visas i bild 2 - uttryckt i kronor med definierad normkostnad
som grund - ger budgetbehovet för beläggningsunderhåll på aktuella delar av GCvägnätet i Östhammars kommun de närmaste fem åren enligt bild 3.
Arealer på GC-vägnät i behov av underhåll de närmaste 5 åren (2019-2023)
Östhammars kommun 2018
Scenario - Fördelning av eftersatt underhåll 2019-2023

Underhållsbehov (Mkr)

1.5

1.0
GC-vägar

Fördelat eftersatt

1.43

0.5
0.29
0.29
0.29

0.29

0.29

2022

2023

0.0
Eftersatt (2018)

2019
2020
2021
Restlevnadstid (när normal åtgärd SENAST bör utföras)

Bild 3. Underhållsbehov på GC-vägnätet 2019-2023 (miljoner kr), med dagens
eftersatta behov fördelat lika på de kommande fem åren (ett tänkt scenario)
Total sett visar denna kalkyl att kostnaden för eftersatt underhåll på det
undersökta GC-vägnätet i Östhammars kommun uppgår till cirka 1.4 miljoner kr.
Om detta – som ett tänkt scenario – fördelas över de närmaste fem åren betyder
det att närmare 0.3 miljoner kr årligen skall budgeteras för eftersatta
underhållsåtgärder 2019-2023, utöver det normala underhållsarbetet.
Det genomsnittliga - totala - budgetbehovet för beläggningsunderhåll på
det undersökta GC-vägnätet under den närmaste 5-årsperioden uppgår
därmed till cirka 0.4 miljoner kr/år.
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Uttryckt per år framgår underhållsbehovet enligt de förutsättningar som här
beskrivits av tabell 1 (miljoner kr).
Underhållsbehov 2019-2023, löpande och eftersatt - eftersatt fördelat lika över perioden
GC-vägar
Eftersatt (2018)
1.4
Mkr
2019
0.5
Mkr
2020
0.4
Mkr
2021
0.4
Mkr
2022
0.3
Mkr
2023
0.3
Mkr

Tabell 1. Budgetbehov för beläggningsunderhåll på det undersökta GC-vägnätet i
Östhammars kommun (miljoner kr), eftersatt fördelat år 2019-2023
I bild 4 har kalkylerad genomsnittlig underhållsbudget, som krävs för det normala
underhållet (det som utförs i tid) 2019-2023, markerats med blå linje (0.1
miljoner kr/år). Total genomsnittlig årsbudget 2019-2023, som krävs för att klara
hela underhållsbehovet, inklusive redan eftersatta GC-vägar enligt det 5årsscenario vi här använt, markeras med röd linje (0.4 miljoner kr/år).
Som jämförelse har aktuellt anslag 2018 för beläggningsunderhåll på både
gatunätet och GC-vägnätet i Östhammars kommun markerats i den svarta rutan
(2 miljoner kr).
Beräknat genomsnittligt budgetbehov för beläggningsunderhåll på GC-vägnät
Östhammars kommun 2019-2023
0.60

Anslag
2018:
2 Mkr
(gata+GC)

Årligt underhållsbehov (Mkr)

0.50

0.29
0.40

Åtgärder på eftersatta objekt

Behov
normalt
och
eftersatt
underhåll:
0.4 Mkr

Beräknat normalt underhåll

0.30

0.29
0.29

0.20

Behov
enbart
normalt
underhåll:
0.1 Mkr

0.25
0.10

0.29

0.13

0.07
0.00
2019

2020

0.29

2021

0.03

0.04

2022

2023

Restlevnadstid (när normal åtgärd SENAST bör utföras)

Bild 4. Sammanräknat behov av beläggningsunderhåll på GC-vägnätet 2019-2023
Utöver det budgetbehov som här redovisas krävs löpande insatser för
akuta åtgärder i form av t ex lokal sprick- och potthålslagning. Andra
kostnader som kan härledas till GC-vägnätet och som inte ingår i denna
kalkyl relateras till t ex vinterväghållning, renhållning, platt- eller
grusbelagda ytor, belysning mm.
4
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Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2019-003

§ 11.

Motion om politiskt obunden äldreombudsman

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen.
Barn- och utbildningsnämnden tycker att förslaget är bra men anser att det i rådande
budgetläge inte finns utrymme för en anställning som Äldreombudsman utifrån den
beskrivningen som görs i motionen.
Ärendebeskrivning
Åsa Lindstrand (-) har lämnat en motion som bland annat Barn- och utbildningsnämnden ska
yttra sig över. Yttrandet ska avse nämndens perspektiv. I motionen yrkas:
- att Östhammars kommun anställer en äldreombudsman
- att äldreombudsmannen inför kommunens bokslut avlägger rapport om sitt arbete
- att samtliga nämnder och förvaltningar involveras i de årsrikas behov
Beslutsunderlag
Motion
Förslag till yttrande
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Bilaga § 11
Yttrande
Datum
2019-01-31

Dnr
BUN-2019-003

Sid

1 (1)

Barn- och utbildningsnämnden

Motion om politiskt obunden äldreombudsman: Yttrande
Motionens yrkande
Åsa Lindstrand (-) yrkar:
- att Östhammars kommun anställer en äldreombudsman
- att äldreombudsmannen inför kommunens bokslut avlägger rapport om sitt arbete
- att samtliga nämnder och förvaltningar involveras i de årsrikas behov
Bakgrund
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen är det främst området utbildning inom
vuxenutbildningen som berörs av förslaget att anställa en äldreombudsman. Årsrika1 kan ha
behov av vuxenutbildning, även om arbetsmarknadsperspektivet har försvunnit. Detta gäller
inte minst äldre nyanlända som kan vara i behov av vuxenutbildning för att integreras i det
svenska samhället. Antalet äldre elever inom vuxenutbildning är i dag förhållandevis litet (10
stycken är över 55 år och inga elever är över 65 år). Vi anser att de årsrikas behov inom
vuxenutbildningen kan tillgodoses inom befintlig organisation.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen.
Barn- och utbildningskontoret tycker att förslaget är bra men anser att det i rådande
budgetläge inte finns utrymme för en anställning som Äldreombudsman utifrån den
beskrivningen som görs i motionen.

1

Begreppet handlar om att se äldre människor som rika på år och därmed erfarenhet, kompetens och kraft.
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Kultur- och fritidsnämnd

Dnr KFN-2018-132

§ 16.
Yttrande angående motion om politiskt obunden
äldreombudsman
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden yttrar sig enligt följande:
Kultur- och fritidsnämnden ser att funktionen äldreombudsman i den form som föreslås i
motionen skulle kunna vara en samverkanspart i frågor som rör livslångt idrottande och
hälsofrämjande kulturverksamhet för målgruppen äldre. Kultur- och fritidsnämnden har
antagit en handlingsplan för att främja, bland andra, äldres hälsa ur ett friskvårdsperspektiv
och i arbetet med att genomföra den skulle samverkan med en äldreombudsman som bevakar
målgruppens intressen och har god kunskap om deras förutsättningar och situation kunna vara
positivt.
Ärendebeskrivning
Åsa Lindstrand (-) har lämnat en motion med förslag om att inrätta en politisk obunden
äldreombudsman, hon föreslår att äldreombudsmannen ska ha till uppgift att bl.a. vara ett stöd
till äldre och svara på frågor i kontakten med myndigheter samt att bevaka äldres intressen.
Beslutsunderlag
Motion
Beslutet skickas till
- Kommunstyrelsen
- Kultur- och fritidschef Elin Dahm

Bilaga 5, SN § 25/2019
Sida 1 av 2
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Socialförvaltningen
Oskar Johansson

Socialnämnden

Yttrande angående motion om politiskt obunden äldreombudsman
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att frågeställningen avslås med hänvisning till att behovet redan är tillgodosett genom nedan redovisning
Beslutsfattare/delegat: Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden anser att det arbete som bedrivs inom den ordinarie verksamheten är tillräckligt för att ge äldre den service de är berättigade till. Den som behöver stöd i vilka insatser kommunen erbjuder eller stöd i kontakten med andra
myndigheter kan vända sig till Socialförvaltningen. Kommunen jobbar också
aktivt med en uppsökande verksamhet för att nå ut till äldre som vid tillfället
saknar insatser. Inom kommunen och förvaltningen finns också flera möjligheter
att framföra synpunkter på verksamheten.

Bakgrund
Åsa Lindstrand (-) har lämnat en motion med förslag om att inrätta en politisk
obunden äldreombudsman, hon föreslår att äldreombudsmannen ska ha till uppgift att bl.a. vara ett stöd till äldre och svara på frågor i kontakten med myndigheter samt att bevaka äldres intressen.
I enligt myndigheternas serviceskyldighet finns redan idag ett krav på att efter
behov hjälpa den enskilda att tillvarata sina intressen. Den som har behov av råd
för att veta vilken myndighet som ska kontaktas kan vända sig till Östhammar
Direkt. Det går också att ställa frågor direkt till ansvarig biståndshandläggare.
Kommunen bedriver en uppsökande verksamhet och erbjuder alla över 80 år
som saknar insatser (med undantag för färdtjänst) ett förebyggande hembesök
för att informera om vilka tjänster, verksamheter och aktiviteter som kommunen
erbjuder.
Socialförvaltningen har en löpande dialog med intresseföreningar för äldre, Socialnämndens ordförande och Socialchefen träffar regelbundet Kommunala
pensionärsrådet och Rådet för funktionshindrades beredning. För den som vill
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Överförmyndarnämnden - årsbokslut december 2018
Gemensam nämnd

Nämnden är en gemensam nämnd som har en gemensam budget, prognos och utfall. Precis
som den gemensamma nämnden har sitt resultat och sina avvikelser mot budget och
prognos så har varje ingående kommun på motsvarande sätt sin egen budget och avvikelse. I
slutet av denna analys redovisas de ingående kommunernas del av resultatet.
Nämnden har en budget och på drygt 41 miljoner kronor. Då ingår gemensamma kostnader
och alla kommunernas bidrag till den gemensamma budgeten. Resultatet är budgeterat till
noll kronor (se kolumn Gemensam budget). Helårsprognos augusti har ett positivt resultat på
1,5 miljoner kronor (se rubrik Resultat och kolumn Helårsprognos). Utfallet per december
avviker positivt med 4,7 miljoner kronor (se periodens utfall 201801–201812). Samma period
under fjolåret visar en negativ avvikelse med 3,4 miljoner kronor (se kolumn Periodens utfall
101701–201712).
Politisk verksamhet
Politisk verksamhet består av Övriga ställföreträdare (ej gode män för ensamkommande),
kanslikostnader och mindre kostnader för den gemensamma nämnden (tex utlägg för
politikerna).
Utfallet per december avviker negativt från budget med 1,3 miljoner. Avvikelsen för
helårsprognosen är negativ med 2,6 miljoner kronor. Samma period under fjolåret visar en
negativ avvikelse med 2,9 miljoner kronor. Kansliet har fått ett underskott på grund av en
höjning på knappt en miljon kronor på årsbasis av de gemensamma kostnaderna (kostnader
för stödfunktioner tex Ekonomi, IT och HR) efter att budgeten antogs. I budgeten för detta år
ligger 2 606 ärenden för Övriga ställföreträdare. Ärendena för övriga ställföreträdare förblir
rätt så konstanta över tiden. Vid december månads utgång har nämnden 14 ärenden
ytterligare än i budget, totalt 2 626. Ett underskott på ca 0,5 miljoner kronor för december
månad beror på högre arvodeskostnader än budgeterat. Den är ett resultat av bristande
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information vid utökningen av den gemensamma nämnden. För låg andel ärenden har
antagits i budgeten för de arvoden och ersättningar som ställföreträdarna tar ut.
Flyktingmottagande
Verksamheten flyktingmottagandet består av gode män för ensamkommande barn och vissa
kanslikostnader.
Migrationsverkets övergick i juli 2017 från återsökning av faktiska direkta kostnader för
ensamkommande barn till utbetalning av en engångsschablon vid anvisning av asylsökande
och en annan engångsschablon när uppehållstillstånd ges. Detta har medfört att nämnden
inte längre återsöker kostnader för gode män till ensamkommande barn. Varje
samarbetskommun bevakar själv att de schablonutbetalningar och extra medel från
Migrationsverket som ges till hemkommunerna även delvis tillfaller
överförmyndarverksamheten.
Av fjolårets återsökningar som lämnades in vid årsskiftet så har Migrationsverket avslagit en
halv miljon kronor. Detta hade ofta sin grund i att den ensamkommande uppskrivits i ålder
utan att nämnden informerats. Efter kompletteringar har förvaltningen fått dessa pengar
utbetalda 2018.
Utfallet per december avviker positivt mot budget med 6 miljoner kronor att jämföra med
helårsprognosen 4,1 miljoner kronor. Ersättningar till uppdragstagare ligger lägre än budget
beroende på den snabba nedgången i antal ärenden för ensamkommande barn. För hela
året har antalet ärenden minskat med 496 mot budget. Nettominskningen sker framför allt
från asylsökande (426 ärenden) medan en mindre nettominskning för ensamkommande
med uppehållstillstånd (70 ärenden) kan noteras. Denna minskning av antal ärenden medför
en positiv volymavvikelse jämfört med budget.

Fördelning av preliminärt under/överskott i gemensam nämnd
Den gemensamma överförmyndarnämnden visar ett ackumulerat överskott på 4,7 miljoner
och i helårsprognosen för augusti ett överskott på 1,5 miljoner. Nedan tabell visar en
fördelning av resultatet för de samverkande kommunerna.
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Investeringar
Investeringar, årets utfall 0,6 miljoner kronor, består av skärmar och belysning till
förvaltningens lokaler.

Uppsala kommun

I analysen för Uppsala kommun ligger i botten det gemensamma resultatet och analysen
ovan. Därtill kommer de intäkts- och kostnadsposter som endast gäller Uppsala kommun.
Det är reglerande av under/överskott gentemot de andra kommunerna, kostnaderna för
Uppsalapolitikerna och bidrag från Migrationsverket. Dessa bidrag fördelas internt inom
kommunen och en del tillfaller Uppsala kommuns del av den gemensamma nämnden.
Det finns två saker att komma ihåg vid analysen av Uppsala kommuns del av den
gemensamma nämnden:
1. Det första är att resultatrutan till denna analys visar nettokostnader, inte resultat som
rutan för den gemensamma nämnden. Verksamhetens nettokostnader är alla kostnads- och
intäktsposter förutom kommunbidraget från Uppsala kommun, och finansposter. Det för
med sig en positiv avvikelse mot budget.
2. Det andra är att liksom övriga kommuner står Uppsala kommun för sina egna politikers
arvoden och övriga kostnader. Dessa kostnader ligger med i denna redovisning. För denna
budgetpost har Uppsalas överförmyndarnämnd tilldelats kommunbidrag på noll kronor från
Uppsala kommun. Därför är nettokostnaderna i denna analys 24,5 miljoner kronor (se
kolumn KF-budget ovan) lika med Uppsalas del av den gemensamma budgeten (se tabellen
ovan med Fördelning av preliminärt under/överskott i gemensam nämnd).
Nettokostnaderna uppgår till 19,7 miljoner kronor 2018. Det är en positiv avvikelse mot
budget med 4,8 miljoner kronor och mot prognos 1,8 miljoner kronor. Förra året var
motsvarande avvikelse negativ med 1,6 miljoner kronor.
Politisk verksamhet
Här ligger Uppsalapolitikerna med en kostnadspost på 0,2 miljoner kronor, följer budget och
prognos.
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Nettokostnad för Politisk verksamhet är 7,5 miljoner kronor för 2018. Det är en negativ
avvikelse mot budget med 1,3 miljoner kronor och 6,8 miljoner mot prognos. Förra året var
motsvarande avvikelse negativ med 0,3 miljoner kronor mot budget. För ytterligare
förklaring av avvikelsen, än de nollbudgeterade Uppsalapolitikerna, se Politisk verksamhet
ovan under Gemensam nämnd.
Flyktingmottagande
På denna verksamhet ligger, förutom de nämndgemensamma posterna, för Uppsala
kommuns räkning, reglerande av under/överskott gentemot de andra kommunerna och
bidrag från Migrationsverket.
Nettokostnad för Flyktingmottagande är 12,2 miljoner kronor för 2018. Det är en positiv
avvikelse mot budget med 6,1 miljoner kronor och mot prognos 8,6 miljoner kronor. Förra
året var motsvarande avvikelse negativ med 1,3 miljoner kronor mot budget. Detta eftersom
reglerna för återsökning av statsbidrag ändrades efter att budgeten för 2017 redan var lagd.
Överskottet som betalas tillbaka till de andra kommunerna är på 1,9 miljoner kronor (se
tabell Fördelning av preliminärt under/överskott i gemensam nämnd ovan).
De bidrag som nämnden fått från Migrationsverket är dels ett tillfälligt statsbidrag på 0,8
miljoner kronor. Därtill kommer del av en engångsschablon från Migrationsverket vid
anvisning av asylsökande till Uppsala kommun på 0,1 miljoner kronor. Nämnden har också
fått del av en engångsschablon när ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd, totalt
0,8 miljoner kronor.
För analys av den avgörande orsaken till att nettokostnaderna har sjunkit så drastiskt se
Flyktingmottagande under Gemensam nämnd ovan.
Investeringar
Se ovan under Gemensam nämnd.
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Överförmyndarnämndens sammanställda analys inför
årsredovisningen
Överförmyndarnämnden i Uppsala län är en gemensam nämnd för Uppsala, Knivsta, Heby,
Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Nämnden har Uppsala kommun som
värdkommun och bildades 2011.
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Tillsynen ska se till att den
kommuninvånare som har en ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare
ska få det hen har rätt till, både ekonomiskt och rättsligt. Tillsynen utgår från föräldrabalken,
förmynderskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande barn.
Viktiga händelser under året
De senaste två åren har inneburit en kraftig minskning av antalet nya ärenden med
ensamkommande barn. Jämfört med 2016, och särskilt i förhållande till 2015, har det under
2017 och 2018 skett en kraftig minskning av antalet nya ärenden. Under 2018 har nämnden
förordnat god man i 38 nya ärenden för ensamkommande barn (29 av dessa ensamkommande
barn bor i Uppsala kommun). Minskningen av antalet ensamkommande barn gäller för hela
riket.
Under 2018 har ett betydligt större antal ärenden med god man för ensamkommande barn
avslutats än prognosticerat när budget lades. Antalet ärenden har minskat med 496 ärenden
mot budget under 2018. Detta beror främst på att väldigt många ungdomar blivit uppskrivna i
ålder av Migrationsverket. Nämnden har avvaktat att beslutet om åldersuppskrivning vunnit
laga kraft i domstol men har sedan avslutat ärendet. I ett mindre antal ärenden kan
minskningen hänföras till att ungdomar som varit placerade i Uppsala län men anvisade någon
annan kommun i landet flyttats till anvisningskommunen.
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 är dock känt att de flesta
överförmyndarverksamheter i sina enkätsvar påpekat brister hos Länsstyrelsen. Dessa brister
är desamma som kom fram i Riksrevisionens granskning 2017; Länsstyrelsen tar inget samlat
ansvar för vägledning och utbildning av överförmyndare och statistikinsamlingen är
undermålig. Detta trots att Länsstyrelsen tydligt är utpekad som ansvarig för dessa områden.

Måluppfyllelse
Gemensam nämnd

Nämnden är en gemensam nämnd som har en gemensam budget, prognos och utfall. Precis
som den gemensamma nämnden har sitt resultat och sina avvikelser mot budget och prognos
så har varje ingående kommun på motsvarande sätt sin egen budget och avvikelse. Nedan
redovisas de ingående kommunernas del av resultatet.
Nämnden har en budget på drygt 41 miljoner kronor. Då ingår gemensamma kostnader och
alla kommunernas bidrag till den gemensamma budgeten. Resultatet är budgeterat till noll
kronor. Helårsprognos augusti har ett positivt resultat på 1,5 miljoner kronor. Utfallet per
december avviker positivt med 4,7 miljoner kronor. Samma period under fjolåret visar en
negativ avvikelse med 3,4 miljoner kronor.

Samverkansbudget 2017
TSEK
Håbo
Älvkarleby
Knivsta
Heby
Tierp
Uppsala
Enköping
Östhammar

1 666
763
956
1 480
1 682
17 437
2 304
1 779
28 067

Procent

5,9
2,7
3,4
5,3
6,0
62,1
8,2
6,3
100,0

Utfall per
december

Prognos8

Budget

TSEK

TSEK

TSEK

-203,7
-93,3
-116,9
-181,0
-205,7
-2 132,5
-281,8
-217,6
-3 432,5

-230,4
-105,5
-132,2
-204,7
-232,6
-2 411,7
-318,7
-246,1
-3 881,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Uppsala

I analysen för Uppsala kommun ligger i botten det gemensamma resultatet och analysen ovan.
Därtill kommer de intäkts- och kostnadsposter som endast gäller Uppsala kommun. Det är
reglerande av under/överskott gentemot de andra kommunerna, kostnaderna för
Uppsalapolitikerna och bidrag från Migrationsverket. Dessa bidrag fördelas internt inom
kommunen och en del tillfaller Uppsala kommuns del av den gemensamma nämnden.
Nettokostnaderna uppgår till 19,7 miljoner kronor 2018. Det är en positiv avvikelse mot
budget med 4,8 miljoner kronor och mot prognos 1,8 miljoner kronor. Förra året var
motsvarande avvikelse negativ med 1,6 miljoner kronor.
Nämnden har arbetat med tre av inriktningsmålen i Mål och budget. Nämnden har uppfyllt två
av dessa i hög grad och ett delvis. Nämnden slutförde tre av fem uppdrag. Övriga två löper på
enligt plan. Nämnden har exempelvis arbetat för att öka valfriheten för dem som behöver
ställföreträdare. Nämnden har även förbättrat arbetsmiljön.
Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för
Uppsala läns överförmyndarverksamhet har ungefär samma antal ärenden per anställd som
andra större kommuner såsom Stockholm och Malmö, kring 200 ärenden. Av R9kommunerna har Jönköping, Södertälje och Västerås ungefär lika många ärenden per anställd
som den gemensamma nämnden. Övriga kommuner i R9 har mellan 130 och 146 ärenden per
anställd. Tidigare har samtliga kommuner i R9 haft färre antal ärenden per handläggare än
Uppsala. Detta har ändrats med anledning av att antalet ärenden med ensamkommande barn
kraftigt minskat. Uppsala hade under 2015 och 2016 ett mycket stort antal ensamkommande
barn med över 120 kommuner som placerade barn på HVB-hem i Uppsala län.
Statistiken som redovisas är för 2017 eftersom 2018 års statistik inte publiceras förrän under
mars månad 2019. Den nationella statistiken för överförmyndares verksamhet innehåller
brister, men den tyder på att det finns ett samband mellan antalet ärenden per anställd och
kostnad för verksamheten. Nämnden tycks ha en mer kostnadseffektiv verksamhet än flera
andra jämförbara kommuner. Det är svårt att mäta kvalité mellan överförmyndare eftersom
inga nationella jämförelser görs avseende kvalité.

Framtida utmaningar
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.
Rekrytering av ställföreträdare till de allra svåraste uppdragen (personer med svårare psykiska
diagnoser och/eller missbruk) kommer även fortsatt att vara problematisk. Norge, Danmark
och Finland har redan idag professionaliserat dessa uppdrag. Professionaliseringen i våra
grannländer har föregåtts av flera års utredning och i Sverige har arbetet inte påbörjats trots att
diskussion pågått i många år.

