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Inledning 

Kommunens budget är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning 
och omfattning. Ingångsvärden för kommunens budget är lagstiftning, reglemente, styrdokument, 
majoritetens politiska program samt aktuella planeringsförutsättningar utifrån ekonomi, demografi, 
statlig styrning och andra omvärldsfaktorer. Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten varje år. 
Då bestäms hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter. 

Fullmäktigebeslut 

Skattesats 2022 § 199, 15 november 2021 

Kommunfullmäktige fastställer Sandvikens kommuns skattesats för år 2022 till 21 kronor och 61 öre 
per skattekrona. 

Budget 2022 § 203, 15 november 2021 

Kommunfullmäktige fastställer i sin helhet Budget 2022 med plan för åren 2023 och 2024. 

Budgeterad ram baseras på antagen befolkningsprognos 2021 med:  
39 325 invånare år 2022 
39 365 invånare år 2023  
39 410 invånare år 2024 

Definitiv total ekonomisk ram för år 2022 uppgår till 2 508,6 miljoner kronor. 

Preliminär total ekonomisk ram för åren 2023 och 2024 uppgår till 2 546,9 miljoner kronor  
respektive 2 594,9 miljoner kronor. 

Budgeterat resultat för år 2022 uppgår till 40,0 miljoner kronor. 

Preliminärt budgeterat resultat för år 2023 och 2024 uppgår till 41,0 miljonerkronor  
respektive 42,0 miljoner kronor. 

Fördelning av  
ram/kommunbidrag, mnkr 

Definitiv 
ram 2022 

Preliminär 
ram 2023 

Preliminär 
ram 2024 

Kommunfullmäktige 9,4 9,4 9,4 

Kommunstyrelse 226,0 226,0 226,0 

KS projektmedel 19,7 57,0 104,0 

Kunskapsnämnd 1 009,9 1 009,9 1 009,9 

Omsorgsnämnd 696,4 696,4 696,4 

Individ- och familjeomsorgsnämnd 219,6 219,6 219,6 

Kultur- och fritidsnämnd 138,2 138,2 138,2 

Arbetslivsnämnd 88,2 88,2 88,2 

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd 56,3 56,3 56,3 

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland 4,9 4,9 4,9 

Totalt 2 468,6 2 505,9 2 552,9 

Finansiellt mål 40,0 41,0 42,0 

Total ram 2 508,6 2 546,9 2 594,9 
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Ramökning - Ramfördelning 

Inför 2022 ökar ramen totalt med 82,2 miljoner kronor jämfört med ram 2021. Av ramökningen har 
9,0 miljoner kronor lagts till att stärka resultatet för att klara osäkerheten i skatteunderlaget men även 
för att klara framtida investeringar i välfärden. Resterande ökning 73,2 miljoner kronor har fördelats 
enligt följande: 

Ramförändring budget 2022 Mnkr 
Kommunfullmäktige 1,0 

Kommunstyrelse 10,0 

KS Projektmedel  9,0 

Kunskapsnämnd  17,0 

Omsorgsnämnd 9,0 

Individ- o familjeomsorgsnämnd  10,0 

Kultur- och fritidsnämnd 6,0 

Arbetslivnämnd 10,0 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 1,0 

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland  0,2 

Ramökning nämnder 73,2 
 

I ramen till 2022 års budget ingår fortsatt resurser till att förbättra resultaten i skolan, bryta 
arbetslösheten, och öka inkluderingen i kommunen. 

Nämndernas ramökning 2022 innehåller medel till följande: 
 Kommunfullmäktige tilldelas medel för utbildning av ledamöter. 
 Kommunstyrelsen tilldelas medel för utökade behov inom räddningstjänsten, strategisk 

kommunikation, utökad exploateringsverksamhet samt medel till gatuverksamhet. 
 Kommunstyrelsens projektmedel utökas på grund av osäkerhet inför 2023. 
 Kunskapsnämnden tilldelas medel för volymökning. 
 Omsorgsnämnden tilldelas medel för volymökning. 
 Individ- och familjeomsorgsnämnden tilldelas medel för utveckling av organisationen barn- 

och ungdom. 
 Kultur- och fritidsnämnden tilldelas medel för ökat stöd till föreningar (coronastöd) samt drift 

Storviksbadet. 
 Arbetslivsnämnden tilldelas medel till vuxenutbildning, projektet ”Fler i egenförsörjning” och 

till att motverka arbetslöshet. 
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd tilldelas medel för att starta revideringen av 

översiktsplanen för en hållbar utveckling av Sandvikens kommun. 
 Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland tilldelas medel för fortsatt utveckling av 

organisationen. 

Ramökningen för åren 2023 och 2024 har i den preliminära ramen tillförts kommunstyrelsens 
projektmedel. Det är med anledning av den osäkerhet som råder vad gäller skatteintäkternas 
utveckling. 

Definitivt investeringsutrymme för år 2022 till maximalt 262,2 miljoner kronor. 

Preliminärt investeringsutrymme för åren 2023 och 2024 till maximalt 335,8 miljoner kronor 
respektive 263,9 miljoner kronor per år. 

Exploateringsplan för år 2022 samt preliminär exploateringsplan för åren 2023 och 2024. 

Kommunens egen upplåning tillåts öka med maximalt 150,0 miljoner kronor år 2022 för att finansiera 
bland annat fastställd investeringsvolym. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utfärda ägarens årliga uppdrag avseende kommunal verksamhet 
förlagda till de kommunala bolagen Sandvikenhus AB, Sandviken Energi AB, Högbo Bruk AB och 
Göransson Arena AB.  
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Framtidstro och utveckling 

Sandvikens kommun är i en spännande fas inom samhällsbyggandet. Utvecklingen går fort och det 
finns många möjligheter som behöver tillvaratas på bästa sätt. Globala storföretag har etableringar på 
orten och det finns ett rikt näringsliv med många mindre och medelstora företag samt stor ideell 
sektor. Influenser från olika kulturer och länder tas tacksamt tillvara och bidra till att skapa kreativa 
miljöer. I Sandviken är världen alltid närvarande, här känner vi oss hemma och gör varandra bättre! 

Den politiska ambitionen 

Budgeten tar utgångspunkt i den politiska ambitionen som ytterst formuleras i vår vision och i de 
strategiska områden som kommunfullmäktige beslutat om:  

Bryta arbetslösheten 
Kraftigt höja skolresultaten 
Öka inkluderingen för sammanhållning och framtidstro i hela kommunen 

De strategiska områdena är prioriteringar för utveckling mot visionen och har gjorts utifrån vad som 
på sikt bygger ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle där människor mår bra, 
känner sig trygga och trivs tillsammans. Möjlighet till egen försörjning, utbildning och en känsla av 
inkludering och gemenskap är viktiga förutsättningar för människors möjligheter till ett gott liv. Det 
skapar också förutsättningar för ett kunskapsdrivet och innovativt näringsliv.  

En grundläggande faktor för budgeten är att ekonomistyrningen av kommunen måste ta sin 
utgångspunkt i de tillgängliga resurserna för att garantera en god ekonomisk hushållning. Helhetssyn 
och medborgaren i fokus är grundläggande principer i resursfördelningen. Det finns stora behov av 
investeringar i de kommunala verksamheterna, det kan bland annat handla om bostäder, äldreboenden, 
gruppbostäder, skolor, förskolor och idrottshallar. För att klara av de behov som finns på sikt är det 
viktigt att stärka kommunens resultat.  

En organisation med medborgaren i fokus 

I en snabbt föränderlig värld måste den kommunala verksamheten ständigt utvecklas för att på bästa 

sätt möta medborgarnas behov. I Sandvikens kommun är det alltid det sammantagna resultatet som 
räknas. Kommunens olika verksamheter är ett gemensamt ansvar där medborgaren alltid är i fokus.  

Genom en tillitsfull och ständigt pågående dialog skapas förutsättningar för att tillsammans möta 
utmaningar och ta tillvara på möjligheter. Det är mycket betydelsefullt att nämnder, förvaltningar, 
styrelser och bolag har förmågan att samverka sinsemellan och med andra samhällsaktörer. Det kräver 
vilja till förändring och mod att tänka nytt.  
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Organisation  

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation 
och i en bolagskoncern via moderbolaget Sandvikens Stadshus AB, samt även i förbundsform 
tillsammans med andra kommuner. 

Sandvikens kommun har sedan 2008 en traditionell nämnd- och förvaltningsorganisation. 
Organisationen bygger på sektorsindelning. Nämnderna har sin egen förvaltning och det fulla ansvaret 
för ekonomi och verksamhet.  

Organisationsschema för Sandvikens kommuns nämnds- och förvaltningsstruktur 

 

 

 

Organisationsschema för kommunala bolag helt eller delvis ägda av Sandvikens 
kommun 
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Styrning och ledning i Sandvikens kommun 

Styrning och ledning i Sandvikens kommun utgörs på övergripande nivå av strategisk styrning, 
verksamhetsstyrning och ekonomistyrning. Ledarskapet och medarbetarskapet utmärks av helhetssyn, 
samverkan och dialog. 

 

Genom tydliga strukturen ges förutsättningar för förståelse, legitimitet och en tydlig ansvars- och 
rollfördelning. Strukturen för styrning och ledning illustreras, se figur nedan. Kommunfullmäktige 
pekar ut riktningen genom visionen, som är kommunens gemensamma långsiktiga målbild, och de 
strategiska områdena som är områden som ska prioriteras för utveckling mot visionen. 
Kommunfullmäktige fastställer också reglementen och ägardirektiv som ramar in uppdragen för 
nämnderna och de kommunala bolagen. Därtill så beslutar kommunfullmäktige om 
kommunövergripande styrdokument (redovisade i bilaga 9) 

 

År 2021 har använts som ett implementeringsår för ny styrning och ledning i Sandvikens kommun. 
Det är därför inte alla delar i bild som är fullt genomförda i planeringen inför Budget 2022. Delar som 
kommer att genomföras först inför Budget 2023 (som då byter namn till kommunplan) är nämndplaner 
och strategiska mål för bolag. Redan i processen för Budget 2022 har dock nämnderna, med 
utgångspunkt i vision och strategiska områden och med hänsyn taget till reglementen och 
kommunövergripande styrdokument, formulerat strategiska mål (redovisade i bilaga 1-8). 
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Gemensam plan 

Vision 

I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. 

Visionen innehåller följande fokusområden: 

Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar 

Ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan människor som växer upp, lever och åldras i 
trygghet. Vi känner oss säkra i alla miljöer. 

Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle. 

Vi ser till hela kommunens unika behov, där vi stödjer den lokala utvecklingen. Vi gör varandra bättre, 
ser att olikheter berikar vårt samhälle, vågar utmana och skapa förändring. Genom samverkan möter 
kommunens verksamheter människors behov. Här ges möjlighet att förverkliga drömmar och 
livsprojekt. 

Ett delat ansvar — ett enat samhälle 

Oavsett vilka vi är har vi alla samma möjligheter och ansvar. Goda kunskaper, attityder och 
bemötande bidrar till trygghet. 

Här är världen alltid närvarande 

Tillsammans med det lokala näringslivet utvecklas och växer vi gemensamt på en bred global 
plattform. Internationellt utbyte berikar vårt samhälle. Vi fortsätter vara ledande inom innovation och 
teknikutveckling. Ett varierat näringsliv och entreprenörskap är vår språngbräda till framtiden. 

Den aktiva kommunen - fylld av liv och rörelse 

Sandviken erbjuder öppna mötesplatser för alla, präglade av internationell närhet och närvaro. Vi 
utvecklar kommunikationen mellan människor och platser, där staden har sin speciella betydelse. 

Vi lär för livet 

Vi ser det livslånga lärandet och möjligheten till utbildning som avgörande för utveckling av såväl 
samhälle som individ. Vår särställning inom teknik och IT, byggs i samverkan mellan skola och 
näringsliv. 

Vår miljö — vårt ansvar 

Miljöfrågor är prioriterade och vi bidrar till de globala miljömålen. Vi lär oss att leva och verka inom 
naturens ramar. Vi visar vägen för en hållbar utveckling till ett utsläppsfritt samhälle. 

Vi mår bra till kropp och själ 

Genom vårt idrotts-, kultur- och friluftsliv utvecklar vi en unik livsmiljö för oss själva och våra 
besökare. Det bidrar till livskvalitet, hälsa och utveckling. 
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Strategiska områden 

De kommande åren har Sandvikens kommun särskilt fokus på följande strategiska områden: 

Bryta arbetslösheten 

Kraftigt höja skolresultaten 

Öka inkluderingen för sammanhållning och framtidstro i hela kommunen 

Ett hållbart samhälle 

Sandvikens kommun växer. En kommun i tillväxt är en positiv utmaning som skapar möjlighet att 
bygga ett hållbart samhälle. Med siktet inställt mot visionen är målsättningen ett socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt hållbart samhälle där människor mår bra, känner sig trygga och trivs tillsammans. Det 
är viktigt att stärka sammanhållningen i hela kommunen och därmed också människors möjligheter till 
ett gott liv. 

I Sandviken är världen alltid närvarande, här känner vi oss hemma och gör varandra bättre! 

Sandvikens kommun blir ännu starkare 

Det finns stora behov av investeringar inom flera av kommunens verksamheter som i bostäder, 
äldreboenden, gruppbostäder, skolor, förskolor, idrottshallar, mm. För att klara behoven behöver 
kommunens resultat stärkas. Det pågår ett brett arbete över partigränserna i nämnder styrelser och i 
våra förvaltningar med framtida styrning och ledning. 

Tiderna förändras och för att möta dagens krav och behov behöver vi även genomföra förändringar i 
kommunens bolagskoncern. 

Dagens- och morgondagens arbetsmarknad 

För att bryta arbetslösheten och öka nyföretagandet i kommunen krävs olika insatser. 
Kompetensförsörjning och matchning till arbetsmarknaden är i fokus. För en så rak väg som möjligt 
till arbete ska Sandvikens kommun möjliggöra för medborgare att utbilda sig för dagens- och 
morgondagens arbetsmarknad. Sandvikens kommun genomför insatser för att göra möjlig att fler 
människor får en egen försörjning. 

Det kan handla om exempelvis studier i kombination med praktik och hjälp och stöd att starta företag. 
Det pågående arbetet med att stärka och utveckla det befintliga företagandet fortsätter. Samtidigt 
arbetar vi vidare med att skapa möjligheter för etableringar i spåren av tillexempel Microsoft. 

Utbildningens betydelse 

Skolans uppdrag är att skapa en inkluderande och likvärdig förskola och skola för alla barn och 
ungdomar i kommunen. Alla barn har rätt till jämlika förutsättningar och att få växa och utvecklas till 
sin fulla kapacitet. Skolmiljön ska vara trygg, inspirerande och stimulera till kunskapsinlärning. 

Det ökade barn och elevunderlaget, skolsegregationen, likvärdigheten, status på lokaler och ekonomin 
gör att Sandvikens kommun behöver se över både organisation och lokaltillgångar. 

Matchningen mellan skola och arbetsmarknad är avgörande; såväl för framtidens 
kompetensförsörjning som för elevens möjligheter att efter sina studier få ett arbete. 
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Gemensamma planeringsförutsättningar 

Kommunfullmäktige fastställde i december 2020 gemensamma planeringsförutsättningar (GPF), vilka 
ska fungera som stöd för nämnder och bolag i arbetet med verksamhetsplaneringen inför 2022. 

Framtid i Sandvikens kommun 

Ett lands ekonomi och arbetsmarknad påverkas av den demografiska utvecklingen. Efterfrågan på 
välfärdstjänster som skola, barnomsorg, äldreomsorg, sjukvård och bostäder varierar över tid beroende 
på befolkningens storlek och ålderssammansättning vilket kräver att samhällsplanering och 
finansiering hänger med. 

En befolkning med allt högre medellivslängd, ett näringsliv som omformeras och en allt mer 
sammankopplad värld, påverkar det lokala, regionala och nationella samhället. Det kommunala 
uppdraget har alltid stått inför förändringar, men idag sker förändringarna snabbare än tidigare och 
påverkar över landsgränser så som exempelvis klimatförändringar och finansiella kriser kan göra. 

En grundläggande utgångspunkt för planeringen i en kommun är dess befolkning. Omvärldsspaningen 
inleds därför med en överblick av befolkningsutvecklingen. 

Att reflektera över nuläget och tänkbara förändringar, hjälper oss att förbättra verksamheter och att 
kraftsamla för att prioritera. På så sätt kan Sandvikens kommun förbereda sig inför framtidens 
utmaningar och möjligheter. 

Befolkningen ökar och förändras 

År 2019 var det vid årets slut 39 234 personer folkbokförda i Sandvikens kommun. Antalet invånare 
ökade med 26 personer från året innan. Befolkningsutvecklingen har varit övergripande positiv sedan 
2003. Dessförinnan var trenden en långvarig befolkningsminskning som, med några års undantag, 
pågick mellan 1980 och 2002. 

Ökning tack vare inflyttning 

Under 2019 föddes 378 barn i Sandviken samtidigt som 421 personer avled under året. Det innebar ett 
negativt födelsenetto, detsamma gällde för samtliga kommuner i Gävleborg, bortsett från Gävle. 

Av de som flyttade till Sandvikens kommun under 2019 kom 35 procent från Gävleborg län, 46 
procent från övriga Sverige och 19 procent från utlandet. 2015 var andelen som flyttat till Sandviken 
från utlandet 28 procent, andelen har sjunkit sedan dess. 

De som lämnade kommunen under 2019 flyttade 44 procent till andra kommuner i Gävleborgs län, 51 
procent flyttade till övriga Sverige och 5 procent flyttade till utlandet. Den fördelningen har sett 
ungefär likartad ut under de senaste åren. 

 

Ökning tack vare inflyttningen 

Under 2019 föddes 378 barn i Sandviken samtidigt som 421 personer avled under året. Det innebar ett 
negativt födelsenetto, detsamma gällde för samtliga kommuner i Gävleborg, bortsett från Gävle. 
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Av de som flyttade till Sandvikens kommun under 2019 kom 35 procent från Gävleborg län, 46 
procent från övriga Sverige och 19 procent från utlandet. 2015 var andelen som flyttat till Sandviken 
från utlandet 28 procent, andelen har sjunkit sedan dess. 

De som lämnade kommunen under 2019 flyttade 44 procent till andra kommuner i Gävleborgs län, 51 
procent flyttade till övriga Sverige och 5 procent flyttade till utlandet. Den fördelningen har sett 
ungefär likartad ut under de senaste åren. 

Färre ska försörja fler 

Enligt prognosen förväntas folkmängden år 2030 öka till 39 490 personer. Den årliga 
befolkningstillväxten ligger runt 0,1 % i början av prognosperioden för att senare mattas av till nästan 
0-tillväxt. Under hela perioden prognostiseras födelsenettot i Sandvikens kommun till att vara 
negativt. 

Att befolkningsutvecklingen ändå prognostiseras som positiv förklaras av att fler beräknas flytta till 
kommunen än vad som flyttar ut. Befolkningsökningen mattas av mot slutet av prognosperioden till 
följd av att den beräknade invandringen till kommunen sjunker med utgångspunkt i SCB:s prognos för 
invandring till riket. 

Även om prognosen pekar på att antalet invånare inte kommer att förändras på ett dramatiskt sätt så 
händer det desto mer med befolkningens sammansättning. 

Antalet barn, unga och äldre prognostiseras att öka i högre takt än befolkningen i förvärvsaktivålder. 
Detta innebär att den så kallade demografiska försörjningskvoten, som anger hur många barn, unga 
och äldre som ska försörjas av dem i förvärvsaktiv ålder, kommer att öka. Den demografiska 
försörjningskvoten är ett bra mått på förutsättningarna för finansiering av den kommunala servicen. 

Den demografiska försörjningskvoten i Sandvikens kommun har under de senaste 10 åren ökat från 79 
% till 87 %. Fram till 2030 beräknas den demografiska försörjningskvoten stiga till 93 % i Sandvikens 
kommun. 

Hur säker är befolkningsprognosen? 

För att bygga en befolkningsprognos tas ofta utgångspunkt i den historiska utvecklingen. Nivån på 
exempelvis inflyttning- och utflyttning till Sandvikens kommun under de närmast föregående år kan 
generellt antas vara en bra förklaringsvariabel för hur utvecklingen kommer att se ut framöver. 

Detta gäller inte när det inträffar extraordinära händelser. Vad kommer exempelvis Microsoft-
etableringen att innebära för befolkningsutvecklingen i Sandvikens kommun? 

I den liggande befolkningsprognosen för Sandvikens kommun har Microsoft-etableringens eventuella 
effekter på befolkningsutvecklingen inte vägts in då det ännu är för många faktorer som är okända för 
att använda som underlag för prognosen. 

Näringsliv och arbete 

Under 2019 fortsatte sysselsättningen i Sverige att öka för både inrikes och utrikes födda. 
Sysselsättningen är fortsatt den högsta inom EU. Dock har arbetsgivare svårt att hitta arbetssökande 
med rätt kompetenser till de lediga platserna, något som bland annat visas i längre rekryteringstider. 
Arbetsförmedlingen ser i sin arbetsmarknadsrapport (2019) en tydlig tudelning av arbetsmarknaden 
där personer som saknar gymnasieutbildning i många fall har svårt att hitta en varaktig anknytning till 
arbetsmarknaden. 

Hög förändringstakt och effektivisering med ny teknik 

Digitalisering, automatisering och maskinernas lärande har under flera år och kommer att så vara 
framöver, det som i hög grad påverkar hur vi lever och arbetar i framtiden. Förändringstakten är hög. 
Artificiell intelligens förväntas framöver att ersätta arbeten som hittills krävt kvalificerad utbildning. 
Det är lättare att förutspå hur ny teknik kan användas än att förutse hur tekniken påverkar människors 
beteenden. Ofta ser vi inte konsekvenserna förrän tekniken funnits en tid. 
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Den digitala utvecklingen har accelererat under covid-19 pandemin. Vi har blivit tvingade att ställa om 
vårt sätt att arbeta och leva på kort tid. På grund av rekommendationerna för social distansering har vi 
tvingats till att använda digitala lösningar för att kommunicera och ha möten på distans. Vi har snabbt 
fått lära oss att använda de digitala verktygen som i många fall redan funnits på plats i många år. Detta 
visar på att digitalisering handlar mer om förändrat beteende än om tekniken i sig. 

Microsoft etablering i Sandviken 

Sandviken och Sandvik är starkt sammankopplade sedan långt tillbaka i tiden. Att ha en så stor privat 
arbetsgivare som Sandvikens kommun har, är ovanligt och kommunens näringsliv skiljer sig därmed 
jämfört med många andra svenska kommuner. 

Mot slutet av år 2018 kom beskedet att Microsoft köpt mark i Tuna för att bygga ett datacenter. 
Arbetet med etableringen har skett i ett långsiktigt och nära samarbete mellan Invest Stockholm och 
Invest in Gävleborg, Business Sweden samt lokala partners i Sandviken och Gävle. 
Microsoftetableringen bedöms vara en av de mest centrala framtidsfrågorna för Sandvikens kommun. 

Effekter för Sandviken 

Etableringen av Microsoft kan bidra till att en mängd arbetstillfällen skapas i Sandviken. På kort sikt 
kommer det finnas möjligheter till arbetstillfällen i samband med byggnationen samt kringtjänster för 
de gästarbetare som ska stå för merparten av själva byggarbetet. I samband med covid-19 pandemin 
och svårigheter att resa och föra in varor till Sverige har företag på orten fått möjlighet att leverera 
varor till bygget. 

De stora möjligheterna ligger däremot i den långsiktiga utvecklingen. Inte bara i form av etablering av 
företaget Microsoft, utan i etableringen av en ny näring. Är det möjligt att se ett framtida kluster för 
IT-företag i Sandviken och regionen? En större marknad med IT- och kringtjänster? Sandvikens redan 
starka tradition av industri och innovation kan stärkas ytterligare med en mängd nya och växande 
företag. Det här skulle vara av stor betydelse för frågan om sysselsättning i kommunen och på så sätt 
kopplas till medborgarnas livsvillkor och levnadsvanor. 

Fler arbetstillfällen 

En etablering som Microsoft är mycket positivt för kommunen. Etableringen sker dock inte av sig 
själv. Kommunens arbete med att strukturera organisationen och arbetsuppgifterna för 
Microsoftetableringen pågår och många personer inom den kommunala organisationen är involverade. 

För att en ny marknad kring IT- och kringtjänster ska kunna fungera kommer det bland annat krävas 
att företagen har tillgång till rätt kompetens och arbetskraft samt att etablering och expansion kan ske 
smidigt. Under 2020 har Sandviken Data Center Academy startats som är en ideell förening vars syfte 
är att samla och samordna kompetens, initiera satsningar för utvecklad infrastruktur och 
kompetensutveckling. Ett av målen är att göra fler anställningsbara inom IT-tekniska området. 

Sysselsättning/arbetslöshet Sandvikens kommun 

Arbetslösheten har minskat under flera år fram till första halvåret 2019. Sveriges Kommuner och 
Regioner bedömde innan covid-19 pandemin att arbetsmarknadskonjunkturen i Sverige skulle fortsätta 
att försvagas under 2020. Sandviken har hög arbetslöshet, vid mätningen den 31 december 2019 hade 
Sandviken den femte högsta arbetslösheten i Sverige i åldrarna 18-64 år. 

Under våren 2020 så varslades fler personer i Sverige än någonsin tidigare, även om antalet varsel inte 
stiger längre nationellt sett så ökar arbetslösheten fortsatt. 

Statens neddragning av Arbetsförmedlingen innan det utarbetats något annat alternativ, gör att 
kommunerna får ta ett större ansvar, än det var menat, för arbetsmarknadsfrågor. Ökad sysselsättning 
är en viktig fråga ur flera perspektiv, inte minst ekonomiskt. Den största delen av kommunens intäkter 
är skatt på arbete. 

Framförallt betyder etableringen möjlighet till fler arbetstillfällen inom företag som blir involverade i 
allt från planering, byggnation och till drift. 
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Arbetslöshet och förvärvsfrekvens utbildningsnivå i befolkningen 

Nyckeltal (Kolada) 2017 2018 2019 

Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av 
befolkningen 

12,2 9,9 9,1 

Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av 
befolkningen 

11,8 11,0 10,6 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 75,6 77,0  

29 % av de som jobbar i Sandviken pendlar in från andra kommuner. 27 % av de som bor i Sandviken 
pendlar ut till jobb i andra kommuner. 

Arbetspendling, SCB statistik 2019 Inpendlare Utpendlare Bor och arbetar i 
kommunen 

Sandviken 5 198 4 645 12 798 

Män 3 281 2 497 6 855 

Kvinnor 1 917 2 148 5 943 

Arbetsmarknadsregion 

En förbättrad infrastruktur för att möjliggöra arbetspendling i en växande arbetsmarknadsregion har 
stor betydelse. En funktionell analysregion (FA-region) är en region, inom vilken människor kan bo 
och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor. Sandviken ingår i arbetsmarknadsregion med 
Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. 

Utbildning, arbetsmarknad och hälsa 

Slutförd gymnasieutbildning underlättar etablering på arbetsmarknaden och förbättrar 
förutsättningarna för god hälsa enligt Folkhälsomyndigheten. Bland unga vuxna med låg 
utbildningsnivå är också psykisk ohälsa relativt vanligt, något som ytterligare kan försvåra etablering 
på arbetsmarknaden. 

Utbildningsnivå i befolkningen 

Nyckeltal (Kolada) 2017 2018 2019 

Invånare 25-64 år med förgymnasial 
utbildning, andel (%) 

15,5 15,4 14,9 

Invånare 25-64 år med gymnasial 
utbildning, andel (%) 

53,0 52,8 52,6 

Invånare 25-64 år med eftergymnasial 
utbildning, andel (%) 

30,2 30,6 31,2 

Invånare 25-64 år med uppgift om 
utbildningsnivå saknas, andel (%) 

1,2 1,2 1,3 

Trygghet och service 

Medellivslängden ökar 

Kraven på välfärden förändras hela tiden och framöver kommer den demografiska utvecklingen med 
många äldre att vara en viktig påverkansfaktor. Åldersgrupperna 65-84 år och 85 år och äldre 
förväntas öka kraftigt. Med en ökad medellivslängd ökar en grupp som har stora behov av vård och 
omsorg. 
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Effektivisera med teknik 

Genom ökad teknisk kunskap och ett nära samarbete med brukare och patienter kan ny teknik förbättra 
vardagen för människor samtidigt som resurser kan frigöras. Det här benämns ofta för välfärdsteknik 
och inkluderar exempelvis digitala trygghetslarm, sensorer i hemmet och tele- och 
videokommunikation. Sveriges Kommuner och Regioner och deras programansvarige för e-hälsa 
lyfter att välfärdsteknik handlar mindre om teknik och mer om att utveckla nya arbetssätt och om att se 
hur tekniken kan användas. 

För att användandet av välfärdsteknik ska fungera behöver det finnas stabila lösningar för 
internetuppkoppling och informationssäkerhet samt att integritetsfrågor kommer i fokus. 

…och i Sandviken? Omfattande arbete med välfärdstekniska lösningar 

För att barnomsorg, skola och äldreomsorg ska fungera behöver ett samhälle medborgare som kan 
arbeta och därmed betala skatt. I Sandviken visar prognosen på att befolkningen i arbetsför ålder ökar i 
långsammare takt än antalet barn, unga och äldre. Befolkningen i Sandvikens kommun är äldre än 
genomsnittet i riket. Med andra ord ska medborgare i arbetsför ålder de närmaste åren försörja fler 
barn, unga och äldre än vad som sker idag. Med en ökad demografisk försörjningskvot och en hög 
arbetslöshetsnivå i Sandvikens kommun blir det helt centralt att fokusera på smarta lösningar som 
bidrar till effektivisering av verksamheterna. 

Inom omsorgen i Sandvikens kommun har en rad välfärdstekniska lösningar testats och tagits i bruk de 
senaste åren. Några exempel är robotduschar, japanska toaletter, nyckelfria lås, digitala inköp av 
livsmedel, trygghetskameror, UV-lampor och sensorteknik. Certifiering ”Livslångt boende” innefattar 
all den teknologi och teknik som finns till gagn för ett värdigt och kvalitativt åldrande. Sandvikens 
kommun blir först i Sverige med Certifiering Livslångt boende med specialinriktningen mobil 
uppkoppling. Detta kommer att kräva nästa generations mobila uppkoppling 5G. 

Omsorgsnämnden har som framgångsfaktor att utveckla verksamheten mot fler digitala lösningar. 

Att växa upp 

Stora skillnader 

Sedan år 1980 har inkomstskillnaderna i Sverige ökat, vilket också är en global trend. Människor med 
olika bakgrund och förutsättningar lever allt mer segregerat. Inkomsterna har visserligen ökat för dem 
som har jobb och antalet sysselsatta i Sverige har ökat. Samtidigt växer de ekonomiska klyftorna 
mellan äldre och yngre förvärvsaktiva, sammanboende och ensamstående föräldrar, de som har arbete 
och de som står utanför arbetsmarknaden samt mellan befolkningen i attraktiva och mindre attraktiva 
områden och kommuner. 

För så jämlika livsvillkor och levnadsvanor som möjligt i ett samhälle är följande faktorer avgörande: 

 

Faktorer som är särskilt utmanande för nyanlända i ett land. Sveriges Kommuner och Regioner menar 
att en av våra viktigaste samhällsfrågor är att skapa bra förutsättningar för nyanländas integration i 
samhället är. 

Barn och unga 

En nyckel för nyanländas integration är att nyanlända barn och unga lyckas bra i skolan. 
Flyktingmottagandet är ojämnt fördelat, inte bara över landet utan även inom kommunerna. Vissa 
skolor får därför ansvar för en oproportionerligt stor andel nyanlända elever. Skillnaderna mellan 
elevernas betyg i olika skolor har ökat i takt med en ökad boendesegregering och att studiemotiverade 
väljer bort skolor där eleverna har sämre förutsättningar eller är mindre studiemotiverade. 
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Psykisk ohälsa, som exempelvis sömnsvårigheter, oro och stressrelaterade besvär, har ökat de senaste 
tio åren, särskilt hos unga. 

...och i Sandviken? Betydande skillnader i livsvillkor och levnadsvanor 

I Sandvikens kommun finns betydande skillnader i livsvillkor och levnadsvanor mellan kommunens 
medborgare och mellan olika områden. Två avgörande parametrar för mer jämlika livsvillkor och 
levnadsvanor är arbete och utbildning. 

I kartläggningen "Skillnader i livsvillkor och levnadsvanor i Sandvikens kommun, 2019" framgår att 
betydande utmaningar som kommunens står inför, är ungdomars utbildningsnivå, långtidsarbetslöshet 
och psykisk ohälsa. Ett exempel är att andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet (låga inkomster 
eller med försörjningsstöd) har ökat i jämförelse med riket de senaste åren. 

Olika villkor för kommunens medborgare bidrar till ett utanförskap som är en stor utmaning. 
Utmaningen är att utveckla och förändra samhällsstrukturer, och på så sätt minska skillnader i 
livsvillkor och levnadsvanor. Arbetet pågår redan idag på många håll inom Sandvikens kommun och 
strävan är att koppla samman olika insatser och arbetssätt för att nå större effekt. En viktig del i det 
arbetet är projektet ”Fler i egenförsörjning” som kom igång vid halvårsskiftet 2020. Det är ett 
samarbete mellan Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden. Syftet är att fler ska 
gå från försörjningsstöd till aktivitet som första steg till jobb och egen försörjning. 

Covid-19 pandemin har synliggjort en ny form av utanförskap, digitalt utanförskap. Många av våra 
äldre som även är en riskgrupp har upplevt våren jobbig då de fått distansera sig socialt till släkt och 
vänner samtidigt som man kanske inte har samma kunskap och möjligheter till bland annat 
videosamtal och sociala medier. 

Utbildning 
 I Sandviken var 73,7 % av eleverna i årskurs nio behöriga till gymnasiet läsåret 2018/2019. 

Motsvarande siffra för riket var 84,3%. 
 Utifrån de senaste årens flyktingströmmar har drygt 30 % av eleverna i kommunens 

grundskolor utländsk härkomst. 
 Många av eleverna hinner inte tillgodogöra sig det svenska språket innan det är dags för 

gymnasiestudier, vilket innebär att eleverna går introduktionsprogram 

Arbete 
 Arbetsförmedlingen pekar på att läget på arbetsmarknaden är stark. Men den finns en tydlig 

tudelning, personer som saknar gymnasieutbildning har svårt att hitta en varaktig anknytning 
till arbetsmarknaden. 

 Sandviken har idag en mycket hög arbetslöshet bland unga och nyanlända personer. 
 I ännu högre grad har det skett en befolkningsökning genom en stor inflyttning av nyanlända 

utrikes födda under åren 2014-2016. 
 Utrikesfödda har en relativ arbetslöshet kring 45 % i Sandviken idag, vilket är mer än dubbelt 

så högt som i riket som helhet. 

Agenda 2030 

Agenda 2030. FN:s mål för hållbar utveckling handlar om globala utmaningar med lokala lösningar. 
Hållbar utveckling kan ses som ett samspel mellan dimensionerna ekologi, ekonomi och socialt. Det är 
vanligt att kommuner och regioner diskuterar och planerar utifrån hållbar utveckling. 
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Flera av målen är kopplade till att det finns ett långsiktigt tänk kring mark och vatten och därmed 
starkt kopplade till kommunernas översiktsplaner. Det är även mål för social hållbarhet, vilka vi sett 
tidigare i den här spaningen, som innehåller utmaningar i form av bland annat ojämlika livsvillkor och 
levnadsvanor. 

För att få till ett samspel 

För att komma framåt i arbetet med dimensionerna i hållbar utveckling krävs strategiska diskussioner 
på övergripande nivåer. Ska det dessutom ske ett samspel emellan dimensionerna krävs ytterligare 
krafttag för ett väl fungerande övergripande strategiskt arbete. Det hänger således tätt ihop med den 
styrnings – och ledningsfilosofi som organisationen har. En tydlig styrnings-och ledningsprocess är ett 
kraftfullt verktyg för strategiska diskussioner och beslut. 

Nyckeltal och ekonomiska förutsättningar 

Nyckeltal 

Fakta om utmaningar ska bidra till att skilja tro och önskan från vetande. Fakta ska hjälpa oss att förstå 
vad vi kan påverka och vad vi behöver förhålla oss till, till exempel när förebyggande insatser är 
meningsfullt eller när mer resurser är svaret. Jämförelser med andra och jämförelser över tid är 
värdefull hjälp för att förstå och kunna utvärdera en utveckling. Det finns naturligtvis många 
anledningar till att det ser ut som det gör, dels vilka förutsättningar vi har och dels vilka politiska 
prioriteringar som gjorts, men det är värdefullt för den gemensamma bilden att vi förstår våra 
utmaningar och ser våra möjligheter. Det finns tusentals nyckeltal på kolada.se (Kommun och 
landstingsdatabasen) som hämtas från bland annat; SCB, Socialstyrelsen, Skolverket, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till hjälp för att analysera bland annat verksamhetsresultat 
och kostnader. 

Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden (”statistisk förväntad 
kostnad”) Resultat över 0 indikerar högt kostnadsläge, pga. hög ambitionsnivå och/eller låg 
effektivitet. 

Nettokostnadsavvikelse, % 

 

Nettokostnadsavvikelse, miljoner kronor 
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När de olika verksamheterna jämförs så är det förskola, grundskola och gymnasium som är de mest 
”säkra”. De flesta 0-5 åringar och gymnasieelever finns i våra verksamheter. När det kommer till 
grundskolan så ska alla barn i skolåldern finnas i verksamheten enligt lag. Individ- och 
familjeomsorgsverksamheten är inte lika statistiskt säkerställd eftersom insatser kan variera kraftigt 
över åren. Äldreomsorgen är också svår, bara för att invånaren uppnått en viss ålder betyder det inte 
att den behöver insatser via kommunens äldreomsorgsverksamhet. 

Kompetensförsörjning 

Framtidsjobben finns i välfärden. Samtidigt som befolkningen växer och blir äldre och behoven av 
välfärd ökar, uppnår många medarbetare pensionsålder de närmaste åren. Det innebär att det kan 
komma att behövas drygt en halv miljon nya medarbetare, på nationell nivå, i välfärden fram till 2023. 
Utöver demografin kommer en mängd andra faktorer att påverka rekryteringsbehoven. Det handlar 
exempelvis om globalisering, konjunkturförändringar, innovationer, ökad rörlighet på 
arbetsmarknaden och politiska beslut och reformer. 

I Sandvikens kommun kommer 270 personer att uppnå pensionsålder till 2023 och till 2027 är det 658 
personer. Till det kommer också en personalomsättning som i november 2019 var 6,2 % av alla 
anställa, när de som gått i pension räknats bort. För att kunna fortsätta att leverera utbildning, omsorg, 
teknisk service och andra välfärdstjänster av god kvalitet är det viktigt att skapa förutsättningar för att 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Vi behöver arbeta mer aktivt med 
arbetsgivarvarumärke, kompetensutveckling och intern rörlighet liksom med långsiktiga strategier 
inom utbildning, digitalisering/verksamhetsutveckling och regionala samarbeten. 

Sveriges Kommuner och Regioner – SKR, har tagit fram nio strategier för att minska 
rekryteringsbehovet utifrån att det blir svårare med att den tillgängliga arbetskraften minskar. 

Ekonomiska förutsättningar 

Pandemin och dess följdverkningar har drastiskt förändrat utsikterna för den ekonomiska utvecklingen 
i Sverige och omvärlden. BNP förväntas falla kraftigt över hela världen i år. Samtidigt tycks 
aktiviteten i svensk ekonomi bottnat under våren och det ser ut som om återhämtningen har inletts. I 
Sverige bedöms BNP falla med 4,6 procent i år. Vad gäller utvecklingen på den svenska 
arbetsmarknaden väntas både sysselsättning och sysselsättningsgrad falla i år, men 
korttidspermitteringarna bedöms ha dämpat fallet i sysselsättningen eftersom företag kan behålla 
personal i större utsträckning. Den djupa lågkonjunktur som vi är inne i innebär att de offentliga 
finanserna försvagas kraftigt, dels till följd av lägre skatteintäkter, dels till följd av finanspolitiska 
åtgärder för att bemöta krisen. Så beskriver Finansdepartementet sin augustiprognos år 2020 för den 
ekonomiska utvecklingen. 

Under 2020 har Sandviken, precis som övriga kommuner, blivit kompenserade i form av generella 
statsbidrag för bortfall av skatteintäkter i samband med pandemin. Andra stödåtgärder som 
kompensation för sjuklönekostnader gör att prognosen för 2020 väntas vara positiv. De ekonomiska 
förutsättningarna för kommunen för åren 2021-2023 är både osäkra och ansträngda. 

Utmaningarna och möjligheterna för att uppnå bättre ekonomiska förutsättningar på sikt är att arbeta 
med att minska arbetslösheten, öka skolresultaten, minska de sociala kostnaderna samt att se nya 
möjligheter att överbrygga den demografiska utmaningen. Därför ställs fortfarande krav på ständiga 
förbättringar, innovationsförmåga och ökad effektivitet. 
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God ekonomisk hushållning 

Sandvikens kommuns ”Policy med riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt 
resultatutjämningsreserv RUR”, är utformad för att svara upp mot kommunallagens krav på riktlinjer 
om god ekonomisk hushållning. Begreppet god ekonomisk hushållning kan ses ur både ett finansiellt- 
och ett verksamhetsperspektiv. 

Det finansiella perspektivet innebär att varje generation ska bära sina egna kostnader. 
Verksamhetsperspektivet innebär att kommunens verksamhet, oavsett i vilken organisatorisk form det 
bedrivs, sker på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt där det finns ett samband mellan 
resurser, prestationer, resultat och effekter som går att följa upp. 

Sandvikens kommun ska, som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar, sträva efter 
att dessa ska användas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. De ekonomiska medlen utgör en 
restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer ska bidra till att resurserna används till 
rätt saker och på ett effektivt sätt. 

I Sandvikens kommun regleras dessutom de väsentliga delarna av den ekonomiska styrningen inom 
ramen för av fullmäktige fastställda ekonomiska styrprinciper, investeringspolicy och finanspolicy. 

Inom ramen för en god ekonomisk hushållning fastställer fullmäktige långsiktiga finansiella mål. De 
kortsiktiga finansiella målen fastställs årligen och återfinns i den årliga budgeten med flerårsplan. 

Långsiktiga verksamhetsmål utgår från behovet av att bedriva kommunal verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt med tillgängliga resurser. De kortsiktiga verksamhetsmålen 
på nämndnivå fastställs årligen av fullmäktige i kommunens budget. 

För kommunens bolag fastställer fullmäktige verksamhetsmål i form av avkastningskrav i 
ägardirektiven. 

Analys av följsamheten till de långsiktiga inriktningarna för god ekonomisk hushållning och de mål 
som formuleras i fullmäktiges årliga budgetbeslut sker inom ramen för den ordinarie budget- och 
uppföljningsprocessen. 

Budget 2022 med plan för åren 2023 och 2024 

Inom ramen för god ekonomisk hushållning finns tre finansiella mål och två verksamhetsmål att 
långsiktigt sträva mot. I budget 2022 med plan för åren 2023 och 2024 har kortsiktiga finansiella mål 
formulerats som tillsammans strävar mot att stegvis uppfylla de finansiella målen på lång sikt. 

Kortsiktiga verksamhetsmål ingår som en naturlig del i den ekonomiska styrningen där nämndernas 
budget utgör utgiftstak. 

1. Budgeterat resultat, 3 procent  Den föreslagna nivån för 2022 års budgeterade resultat motsvarar 
1,57 procent av årets skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och 
fastighetsavgift. För åren 2023 och 2024 motsvarar budgeterat resultat 1,58 procent respektive 1,59 
procent. 
2. Investeringsnivån ligger på en genomsnittlig nivå över tid som gör att 
självfinansieringsgraden inte sjunker under 80 procent.  Självfinansieringsgraden med den 
föreslagna investeringsnivån för åren 2022 till 2024 motsvarar 69,7 procent i glidande medelvärde 
över åtta år. Vid jämförelse med utfallet i årsredovisningen för år 2020 uppgick motsvarande 
medelvärde till 67,4 procent. 
3. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden ska över tid förbättras till att minst uppgå till 20 
%.  Soliditeten beskriver kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Den anger hur stor del av de 
totala tillgångarna som finansierats med egna medel. För att soliditeten ska förbättras krävs en positiv 
resultatutveckling och en hög nivå av självfinansieringsgrad av investeringar. 
4. Nämnderna håller sig inom givna budgetramar.  Att respektive nämnd håller sig inom givna 
ekonomiska ramar är en av komponenterna för att kommunen på totalnivå ska kunna redovisa ett 
positivt resultat, och därmed klara balanskravet. 
5. Nämnderna arbetar utifrån ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.  Nämndens uppdrag 
och mål för verksamheten genomförs med tillgängliga resurser på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
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Sandvikens kommun 

Gemensam finansiering 

Kommunalskatt, skatteutjämning och statsbidrag 

Under denna rubrik redovisas kommunens skatteintäkter och effekterna av statens 
kommunalekonomiska utjämningssystem. 

Beräkningen av skatteintäkterna bygger på oförändrad kommunalskatt med 21,61 i skattesats. 
Skattesatsen är den andel (procent) av den beskattningsbara inkomsten som invånarna betalar i skatt 
till kommunen. Summa skattesats består av skatt till kommun och region samt begravningsavgift. För 
den som är medlem i Svenska kyrkan eller annat trossamfund tillkommer skatt för respektive 
församling. 

Utdebitering 2022 

Sandvikens kommun 21,61 

Region Gävleborg 11,51 

Begravningsavgift 0,25 

Summa skattesatser 33,37 

Det kommunalekonomiska utjämningssystemet infördes i egentlig mening år 1966. Redan innan dess 
hade kommunerna fått någon form av statligt bidrag med syfte att utjämna skillnader i ekonomiska 
förutsättningar mellan olika kommuner. För närvarande består utjämningssystemet av fem olika delar: 
inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/avgift. 

Därutöver tillkommer intäkter från den kommunala fastighetsavgiften som ersätter den tidigare statliga 
fastighetsskatten på bostäder från och med 2008. Införandet var neutralt, såväl för kommunen som för 
staten, då intäkten neutraliserades av att anslaget till kommunalekonomisk utjämning minskades i 
motsvarande omfattning. 

Det finns ett eget utjämningssystem för LSS-kostnader, (LSS = Lag om Stöd och Service till vissa 
funktionshindrade). LSS-utjämningen innebär att kostnaderna utjämnas på riksnivå och förutsätter att 
alla så kallade regionala avtal och utjämningssystem upphört. 

Grunden för kommunens skatteintäkter och statsbidrag är antalet invånare i Sandvikens kommun. 
Kommunfullmäktige har beslutat att framtagen befolkningsprognos år 2021 ska ligga till grund för 
beräkning av kommunens ekonomiska ramar. I prognosen antas befolkningsunderlag för år 2022 
uppgå till 39 325 invånare och för efterföljande åren 2023 och 2024 ökar befolkningen till 39 365 
invånare respektive 39 410 invånare. 

Skatter och statsbidrag, Mnkr 
Budget  

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Skatteintäkter 1 917,9 1 981,6 2 042,3 

Inkomstutjämning 427,2 433,2 439,0 

Kostnadsutjämning 58,4 58,5 58,6 

Regleringsbidrag/-avgift 91,3 62,6 53,2 

LSS-utjämning -41,0 -41,1 -41,1 

Fastighetsavgift 90,0 90,0 90,0 

Generella statsbidrag 0,0 0,0 0,0 

SUMMA 2 453,7 2 584,8 2 642,0 



 
 

Sid 20 (81 ) 

Finansiell verksamhet 

Sandvikens kommuns finansfunktion fungerar som internbank åt bolagen inom Sandvikens 
kommunkoncern. Det innebär att likviditetsplanering och upplåning för hela kommunkoncernen sker 
centralt hos kommunen. 

Likviditetshanteringen är helt samordnad via ett så kallat koncernkonto, cashpool, i en affärsbank, där 
kommunen och alla kommunala bolag har sina bankkonton. Genom detta koncernkonto kan ett bolags 
överskottslikviditet nyttjas av ett annat bolag som har lånebehov utan att nya lån behöver tas. 

Kommunkoncernens totala lånebehov består dels av kommunens egen upplåning för investeringar 
samt de kommunala bolagens lånebehov för sina investeringar. De kommunala bolagens lån upptas 
således på finansmarknaden av kommunens finansfunktion och vidareutlånas sedan till respektive 
bolag. Finansfunktionen kan genom detta arbetssätt låna upp större belopp på finansmarknaden till 
bättre villkor. 

Med detta sagt kan det konstateras att kommunens upplåningsvolym, den 31 augusti 2021 uppgår till 2 
470 000 000kronor, varav 1 749 000 000 kronor är vidareutlånade till de helägda kommunala bolagen. 

Utifrån anläggningstillgångars bokförda värden belastas förvaltningarna med internränta i 
internredovisningen. Kostnaden motsvaras av en intäkt under kommunens finansförvaltning. 
Internräntan är av kommunstyrelsen fastställd till 1,00 procent för år 2022 (1,25 % 2021). 

Finansiella intäkter består av ränta på de lån som vidareutlånas samt borgensavgifter på lån som 
bolagen tagit innan internbanken startades. De finansiella kostnaderna avser, förutom ränta på lån, 
även ränteuppräkning av pensionsskuld. 

Finansiella intäkter och 
kostnader, Mnkr 

Budget  
2022 

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Ränteintäkter och andra utdelningar 0,0 0,0 0,0 

Borgensavgifter 0,4 0,4 0,4 

Ränteintäkter koncern 19,5 20,0 20,5 

Övriga finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 

S:a finansiella intäkter 19,9 20,4 20,9 

    

Räntekostnader -23,0 -24,5 -26,0 

Ränta pensionsskuld -5,5 -4,2 -5,2 

Övriga kostnader -1,2 -1,2 -1,2 

S:a finansiella kostnader -29,7 -29,9 -32,4 

    

Internränta 23,0 23,0 23,0 

Pensioner 

Utöver vad det allmänna pensionssystemet ger, utfäster kommuner och regioner enligt avtal mellan 
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna en viss pension till de anställda. Pensionsåtaganden 
gentemot de anställda består av två delar, dels pensionsrätter som intjänats före 1998, dels 
pensionsrätter intjänade från 1998 och framåt. 

Pensionskostnaderna består av tre delar, varav huvuddelen av kostnaden för dagens anställdas 
pensioner betalas ut via den avgiftsbestämda delen. Den betalas ut direkt till arbetstagarens 
pensionskonto, vilket innebär att kommunen som arbetsgivare har fullgjort sitt åtagande i och med 
utbetalningen. Därutöver tillkommer den förmånsbaserade pensionen som avser inkomst över 7,5 
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inkomstbasbelopp. Den förmånsbaserade pensionen är en framtida förpliktelse och redovisas som en 
avsättning i balansräkningen. Slutligen har kommunen kostnader för pensionsutbetalningar som hänför 
sig till pensionsförmåner som är intjänade till och med 31 december 1997. Den då uppkomna skulden 
kallas för ansvarsförbindelse och redovisas utanför balansräkningen. 

Kostnaden för dagens anställdas pensioner fördelas på respektive verksamhet via ett internt 
personalomkostnadspålägg med 8,60 procent inklusive särskild löneskatt. 

Belopp i mnkr 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Pensionskostnader    

Pensionsutbetalningar 61,1 60,6 60,0 

Pensionsavgifter 87,6 89,2 92,1 

Förändring pensionsavsättning 9,3 11,2 17,8 

Förvaltningskostnad 1,0 1,0 1,0 

Summa 159,0 162,0 170,9 

    

Pensionsskuld    

Ansvarsförbindelse (före 1998) 775,0 746,5 717,9 

Pensionsavsättning 265,6 279,7 300,8 

Projektmedel 

I budgeten har medel reserverats för projekt och oförutsedda händelser med mera. Anslaget som för 
2022 uppgår till 19 700 000 kronor disponeras efter beslut i kommunstyrelsen. 
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Ekonomiska rapporter 

Resultatbudget 

Resultatbudgeten visar de totala intäkterna och kostnaderna för Sandvikens kommuns samtliga 
nämnder. Av resultatbudgeten framgår också avskrivningar, skatteintäkter, statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning samt finansiella intäkter och kostnader. Summan av samtliga poster 
summerar till årets resultat. 

Resultatbudget, Mnkr 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Verksamhetens intäkter 590,5 600,0 605,0 

Verksamhetens kostnader -2 940,8 -2 984,3 -3 038,5 

Avskrivningar -143,6 -150,0 -155,0 

Verksamhetens nettokostnader -2 493,9 -2 534,3 -2 588,5 

Skatteintäkter 1 917,9 1 981,6 2 042,3 

Generella statsbidrag och utjämning 625,8 603,2 599,7 

Verksamhetens resultat 49,8 50,5 53,5 

Finansiella intäkter 19,9 20,4 20,9 

Finansiella kostnader -29,7 -29,9 -32,4 

Årets resultat 40,0 41,0 42,0 
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Balansbudget 

Balansbudgeten visar kommunens totala tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital på 
bokslutsdagen den 31 december (balansdag). Det råder alltid balans mellan tillgångar respektive 
avsättningar, skulder och eget kapital. Det egna kapitalet utgör kommunens egna medel och definieras 
som tillgångar minus avsättning och skulder. 

Tillgångar ökar i takt med att kommunen investerar i lokaler, anläggningar och infrastruktur samt 
minskar i takt med avskrivningarna. Det egna kapitalet ökar med årets resultat. Upplåning ökar de 
långfristiga skulderna. 

Balansbudget, Mnkr Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar 2 396,3 2 518,3 2 577,1 

Finansiella anläggningstillgångar 1 950,0 2 100,0 2 250,0 

Omsättningstillgångar 508,3 547,9 603,7 

Summa tillgångar 4 854,6 5 166,2 5 430,8 

    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital -1 293,6 -1 333,6 -1 374,6 

Årets resultat -40,0 -41,0 -42,0 

Summa eget kapital -1 333,6 -1 374,6 -1 416,6 

    

Avsättning pensioner -265,6 -279,7 -300,8 

Övriga avsättningar -35,1 -11,1 -1,2 

Summa avsättningar -300,7 -290,8 -302,0 

    

Långfristiga skulder -2 700,0 -2 850,0 -3 000,0 

Kortfristiga skulder -520,3 -650,8 -712,2 

Summa skulder -3 220,3 -3 500,8 -3 712,2 

Summa eget kapital och skulder -4 854,6 -5 166,2 -5 430,8 
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Finansieringsbudget 

Från resultatbudgeten överförs i princip årets resultat exklusive avskrivningar till 
finansieringsbudgeten. Tabellen visar samtliga in- och utbetalningar avseende den löpande 
verksamheten, investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. Av tabellen framgår också 
förändringen av de likvida medlen från årets början till årets slut. Med likvida medel menas 
kommunens bankkonto, kontanta medel samt kortfristiga placeringar. 

Finansieringsbudget, Mnkr Budget  
2022 

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Årets resultat 40,0 41,0 42,0 

Avskrivningar 143,6 150,0 155,0 

Medel från den löpande verksamheten 183,6 191,0 197,0 

    

Investeringsnetto immateriella tillgångar 0,0 0,0 0,0 

Investeringsnetto materiella tillgångar -262,2 -335,8 -263,9 

Investeringsnetto finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 

Summa investeringar -262,2 -335,8 -263,9 

    

Upplåning 150,0 250,0 150,0 

Amortering 0,0 0,0 0,0 

Utlämnade lån -150,0 -150,0 -150,0 

Amortering utlämnade lån 0,0 0,0 0,0 

Summa finansiering 0,0 100,0 0,0 

    

Årets kassaflöde -78,6 -44,8 -66,9 

    

Likvida medel vid årets början 200,0 121,4 76,6 

Likvida medel vid årets slut 121,4 76,6 9,7 
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Driftbudget 

Av driftbudgeten framgår verksamhetens nettokostnader. År 2022 avser budget, medan den 
följande tvåårsperioden utgör en plan. Angivna belopp avser de nettoanslag som fullmäktige beviljar. 

Driftbudget per nämnd, mnkr Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Kommunfullmäktige 9,4 9,4 9,4 

Kommunstyrelsen 226,0 226, 226,0 

KS projektmedel *) 19,7 57,0 104,0 

Kunskapsnämnd 1 009,9 1 009,9 1 009,9 

Omsorgsnämnd 696,4 696,4 696,4 

Individ- o familjeomsorgsnämnd 219,6 219,6 219,6 

Kultur- o fritidsnämnd 138,2 138,2 138,2 

Arbetslivsnämnd 88,2 88,2 88,2 

Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 

56,3 56,3 56,3 

Överförmyndarnämnd 4,9 4,9 4,9 

Totalt 2 468,6 2 505,9 2 552,9 

*) Ramökningen för åren 2023 och 2024 har i den preliminära ramen tillförts kommunstyrelsens 
projektmedel. Det är med anledning av den osäkerhet som råder vad gäller skatteintäkternas 
utveckling. 
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Investeringsplan 

I investeringsplanen redovisas planerad anskaffning av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar, avsedda för verksamheternas stadigvarande bruk eller innehav. En anskaffning 
vars ekonomiska livslängd överstiger tre år och där anskaffningsvärdet är minst 25 000 kronor anses 
vara en investering. De investeringsprojekt som löper över flera år, periodiseras över dessa år i 
enlighet med planerad investeringstakt. 

Investeringsvolymen för kommunen är för år 2022 beräknad till 262,2 miljoner kronor. År 2023 är 
planen att investeringsvolymen ska vara 335,79 miljoner kronor samt för år 2024 är planen  
263,9 miljoner kronor. 

Planeringen för en ny central förskola fortsätter och byggnation är planerad till år 2022. Totalt är  
100,0 miljoner kronor avsatta för den nya förskolan. Revidering kommer att ske i samband med att 
detaljplanen antas. I Årsunda skola ska en total reinvestering ske. Arbetet påbörjas under år 2022 och 
arbetet planeras vara klart år 2024. 60,0 miljoner kronor är avsatta. 

Anslaget Reinvestering fastigheter är för år 2022 på 44,0 miljoner kronor. Detta belopp gäller också 
åren 2023 och 2024. 2 nya hallar, Jernvallenområdet i Sandviken och Parkhallenområdet i Storvik, ska 
byggas och byggstart planeras till år 2022. Totalt är budgeten på 220,0 miljoner kronor. Solängsgården 
i Österfärnebo planeras en total reinvestering. Utgiften beräknas till 50,0 miljoner kronor och arbetet 
planeras starta under år 2022. 

Övergång till miljövänlig LED belysningen för gator inom kommunen löper under flera år. År 2022 
finns 5,0 miljoner kronor för projektet. Totalt ska 39,0 miljoner kronor investeras i LED belysning. 

Projektet Trafikplats Tuna E16; GC-bro, dropprefuger med mera, har ett anslag på totalt 15,0 miljoner 
kronor och omfattar de investeringar som Trafikverket gör, där kommunen är ansvarig väghållare, i 
samband med byggandet av trafikplats Tuna. År 2022 är anslaget 4,0 miljoner kronor. Kommunen är 
medfinansiär i trafikplats Tuna. 

Lövbacken, östra är ett nytt industriområde som tagits fram. Byggnation av infrastruktur beräknas till 
5,2 miljoner kronor. Under år 2022 finns 3,0 miljoner kronor avsatta. 

Tuna 5 är ett exploateringsområde för handel/industri. Arbetet med att bygga infrastruktur beräknas till 
24,3 miljoner kronor och påbörjande beräknas ske år 2022. 

Sandbacka Park har investeringsanslag för hyresgästanpassningar på 2,0 miljoner kronor  
samt 5,0 miljoner kronor för reinvestering i hus 5. 

Varje nämnd har ett anslag för diverse investeringar som efter beslut i respektive nämnd kan 
disponeras av förvaltningen till olika mindre investeringsåtgärder. 

 Total utgift Budget Plan Plan 
Belopp, mnkr /inkomst 2022 2023 2024 
Kunskapsnämnden     
Inventarier o utrustning, gymnasieprogram  4,0 4,0 4,0 
Inventarier, övriga verksamheter  6,0 6, 6,0 
Utemiljö, skolor-förskolor  3,0 3,0 3,0 
Ny förskola centrala Sandviken 100,0 14,36 45,0 40,0 
Inventarier ny förskola centrala Sandviken    4,0 
Inventarier Västanbyns förskola  0,8   
Utemiljö, förstärkt belysning  2,0   
Årsunda skola, total reinvestering 60,0 10,0 35,0 15,0 
Diverse investeringar  0,5 0,5 0,5 
Summa  40,66 93,5 72,5 
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 Total utgift Budget Plan Plan 
Belopp, mnkr /inkomst 2022 2023 2024 
Forts. 
Omsorgsnämnden 

    

Omsorg inventarier  2,1 2,1 2,1 
Inventarier nytt gruppboende   0,3  
Inventarier nytt vård- och omsorgsboende    4,0 
Larmsystem vård- och omsorgsboende, 
uppgradering 

 1,5   

Diverse investeringar  0,5 0,5 0,5 
Summa  4,1 2,9 6,6 
     
Individ- och familjeomsorgsnämnd     
Diverse investeringar  0,1 0,1 0,1 
Summa  0,1 0,1 0,1 
     
Kultur- och fritidsnämnd     
Reinvestering belysning elljusspår LED  0,5 0,5 0,5 
Friluftsliv, uppgradering 0,45 0,15 0,15 0,15 
Inventarier Kulturcentrum, reinvestering 0,4 0,1 0,15 0,15 
Utlåningsdisk/självbetjäningsstation, 
biblioteksfilialer 

0,25 0,15 0,1  

Diverse investeringar  0,5 0,5 0,5 
Summa  1,4 1,4 1,3 
     
VG Samhällsbyggnadsnämnd     
Mätinstrument, GNSS  0,3 0,2  
Drönare  0,4   
Diverse investeringar  0,2 0,2 0,2 
Summa  0,9 0,5 0,2 
     
Arbetslivsnämnd     
3D-skrivare för additiv tillverkning CVL  4,0   
Komplettering maskiner CVL teknik och 
kockutbildning 

 0,3   

Diverse investeringar  0,1 0,1 0,1 
Summa  4,4 0,1 0,1 
     
Kommunstyrelsen     
Nyanskaffning fordon  9,5 9,5 9,5 
IT-utrustning  24,5 18,85 18,85 
Informationstavla E16 Trafikplats Tuna   0,8  
Diverse investeringar servicekontoret  0,3 0,3 0,3 
Diverse investeringar  0,1 0,1 0,1 
Summa  34,4 29,55 28,75 
     
Teknisk verksamhet, fastigheter -parker     
Div investeringar inkl tillgänglighetsåtgärder  6,0 6,0 6,1 
Reinvestering fastigheter  44,0 44,0 44,0 
Reinvestering i parkmark  1,0 1,0 1,0 
Multihall, ny, Jernvallen 165,0 30,0 70,0 64,0 
Allaktivitetshall, ny, Storvik 55,0 20,0 34,0  
Solängsgården, total reinvestering 50,0 30,0 13,5  
Storviksbadet, reinvestering 25,0 5,0   
- Bidrag -20,0    
Västanbyns förskola, total reinvestering 27,0 9,0   
Summa  145,0 168,5 115,0 
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 Total utgift Budget Plan Plan 

Belopp, mnkr /inkomst 2022 2023 2024 
Forts. 
Kommunstyrelse 

    

Reinvestering gata  6,0 6,0 6,0 
Reinvestering gc-vägar  1,0 1,0 1,0 
Gatubelysning, byte till LED 39,0 5,0 2,89  
Bro 2 Vallbyån, Storvik  2,5   
Trafikplats Tuna E16; GC-bro,      
dropprefuger, GC-väg inkl belysning 15,0 4,0   
Diverse gata  0,5 0,5 0,5 
Summa  19,0 10,39 7,5 
     
Exploateringsområden     
Hemskogen 19,0   4,75 
Lassas  0,19 0,19  
Lövbacken, östra 5,2 3,0 2,2  
Tuna 1  0,5 0,5 0,5 
Tuna 5 24,3 1,05 15,65 7,6 
Kv Trumpeten, Barrsätra  0,5   
Hjalmarsmuren, Stensätra-Säljan 68,0  8,5 17,0 
Summa  5,24 26,85 29,85 

     
Fastighetsförvärv-försäljning     
Fastighetsförvärv  6,0 6,0 6,0 
Fastighetsförsäljning  -6,0 -6,0 -6,0 
Summa  0,0 0,0 0,0 
     
Sandbacka Park     
Diverse investeringar etapp 1-5  2,0 2,0 2,0 
Reinvestering hus 5  5,0   
Summa  7,0 2,0 2,0 
     
TOTALT  262,2 335,79 263,9 
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Exploateringsplan 

Exploateringsverksamhet består av åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och iordningställa 
råmark för bostads- och industriändamål. I de fall avsikten är att avyttra färdigställd 
exploateringsfastighet ska denna klassificeras och värderas som omsättningstillgång. Tillgångar som 
kommer att kvarstå i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgångar. 

Verksamhet 

Tuna 1 
Området ligger intill E16 och väster om Järbovägen. Byggandet av vägar inom området färdigställdes 
under 2019. Sex försäljningar har gjorts i området hittills, varav två under 2021. Försäljning av minst 
tre fastigheter beräknas ske under 2022. 

Vägplanen för ny på- och avfart, Trafikplats Tuna, vann laga kraft under 2019 och avtal om 
medfinansiering är beslutat och undertecknat. Byggstart gällande av- och påfarten påbörjas hösten 
2021 med ett färdigställande hösten 2022. 

Exploatörers intresse för området är starkt och beräknas bli ännu starkare, så snart byggnation av på- 
och avfarten är klar. 
 

Belopp i mnkr Totalt 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Inkomster 42,5 10,0 5,0 5,0 

Utgifter -31,3 -0,5 -0,5 -0,5 

Nettoexploatering 11,2 9,5 4,5 4,5 

Effekter i balansräkningen:     

Anläggningstillgångar 24,2 0,5 0,5 0,5 

Omsättningstillgångar 7,1 0,0 0,0 0,0 

Effekter i resultaträkningen:     

Intäkter 42,5 10,0 5,0 5,0 

Kostnader -7,1 -1,3 -0,7 -0,7 

Exploateringsresultat i resultaträkning 35,4 8,7 4,3 4,3 
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Tuna 3 
Tuna 3 är ett exploateringsområde öster om Järbovägen. Området är tänkt för industri, 
logistikverksamhet samt handel. Området är 2,5 hektar. 

Området innefattar en ny väg till Gästrike återvinnares återvinningscentral. Vägen är byggd och 
färdigställd under 2020. Byggnationen har skett på grund av att den nya på- och avfarten till E16 dras 
där befintlig infart ligger idag. Ny detaljplan är påbörjad under 2020 och väntas vinna laga kraft under 
2022. 

Belopp i mnkr Totalt 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Inkomster 10,0 0,0 8,0 2,0 

Utgifter -3,1 -0,6 0,0 0,0 

Nettoexploatering 6,9 -0,6 8,0 2,0 

Effekter i balansräkningen:     

Anläggningstillgångar 1,9 0,0 0,0 0,0 

Omsättningstillgångar 1,3 0,6 0,6 0,6 

Effekter i resultaträkningen:     

Intäkter 10,0 0,0 8,0 2,0 

Kostnader -1,3 0,0 -1,0 -0,3 

Exploateringsresultat i resultaträkning 8,7 0,0 7,0 1,7 

Tuna 5 
Tuna 5 är ett nytt exploateringsområde rakt väster om Tuna 1. Området är avsett att innehålla 
kundintensiva verksamheter; handel, kontor industri och logistik. Området är på cirka 22 hektar och 
kommer att ha direkt anknytning med bra skyltläge till E16. Detaljplanearbetet är påbörjat under 2020 
och beräknas vinna laga kraft under våren 2022. 

Belopp i mnkr Totalt 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter 0,0 -2,2 -15,8 -14,6 

Nettoexploatering 0,0 -2,2 -15,8 -14,6 

Effekter i balansräkningen:     

Anläggningstillgångar 0,0 1,1 15,7 7,6 

Omsättningstillgångar 0,0 1,1 0,1 7,0 

Effekter i resultaträkningen:     

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Exploateringsresultat i resultaträkning 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tuna 6 -7 
Området Tuna 6-7 ligger i direkt anslutning till Tuna 5 med närhet till E16. 

En stor efterfrågan av större områden av mark gör att kommunen påbörjar en ny detaljplan för 
verksamhet och industri samt utökar området för Tuna 6 till att omfatta Tuna 6-7. Området är cirka 
200 hektar stort och konsult som ska arbeta med detaljplanen ska upphandlas under 2021. 
Detaljplanen väntas vinna laga kraft under 2022. 

Belopp i mnkr Totalt 
Budget 

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter 0,0 -2,1 -5,0 -5,0 

Nettoexploatering 0,0 -2,1 -5,0 -5,0 

Effekter i balansräkningen:     

Anläggningstillgångar 0,0 0,0 4,5 4,5 

Omsättningstillgångar 0,0 2,1 0,5 0,5 

Effekter i resultaträkningen:     

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Exploateringsresultat i resultaträkning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bredmossen 
Området Bredmossen, vid Förrådsgatan, innehåller cirka 5 hektar mark som är oexploaterad, varav 
cirka 15 000 - 20 000 kvm som förbelastats under flera år och är idag klart för exploatering. Området 
är detaljplanerat som industrimark. Inom resterande del av exploateringsområdet kommer 
förbelastning att fortsätta under kommande år. 

Området ligger vid E16 och i närheten av den planerade trafikplatsen Tuna, vilket ger att attraktivt 
läge. Området bör utredas avseende gestaltning, så att maximalt nyttjande av marken nås. En 
detaljplaneändring ska beställas under 2022 för att öka byggrätten inom området. 

Belopp i mnkr Totalt 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Inkomster 6,8 2,0 2,0 0,0 

Utgifter -3,5 -0,7 0,0 0,0 

Nettoexploatering 3,3 1,3 2,0 0,0 

Effekter i balansräkningen:     

Anläggningstillgångar 2,4 0,0 0,0 0,0 

Omsättningstillgångar 1,0 0,4 0,0 0,0 

Effekter i resultaträkningen:     

Intäkter 6,8 2,0 2,0 0,0 

Kostnader -1,0 -0,4 -0,4 0,0 

Exploateringsresultat i resultaträkning 5,8 1,6 1,6 0,0 
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Lövbacken etapp 2 
Marken inom området har kontinuerligt förbelastats under flera år för att undvika framtida sättningar i 
marken. Arbetet kommer att fortsätta även under kommande år. 

Lövbacken, östra 
Nytt exploateringsområde öster om befintligt industriområde. Detaljplan är påbörjad under 2020 och 
förväntas vinna laga kraft under andra kvartalet 2022. Detaljplanen kommer att tillåta industri, kontor, 
handel och logistik. 

Det nya området innefattar en förlängning av Mullervägen och ligger nu utanför verksamhetsområde 
för vatten och avlopp. Ett beslut om att området ska ligga inom verksamhetsområde för vatten och 
avlopp bör fattas. 

Belopp i mnkr Totalt 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Inkomster 8,0 0,0 4,0 4,0 

Utgifter -7,9 -3,7 -3,6 0,0 

Nettoexploatering 0,1 -3,7 0,4 4,0 

Effekter i balansräkningen:     

Anläggningstillgångar 5,2 3,0 2,2 0,0 

Omsättningstillgångar 2,7 0,7 1,4 0,0 

Effekter i resultaträkningen:     

Intäkter 8,0 0,0 4,0 4,0 

Kostnader -2,7 0,0 -1,4 -1,4 

Exploateringsresultat i resultaträkning 5,3 0,0 2,7 2,7 

Bostäder 

Byrängesvägen 
Byrängesvägen är ett nytt exploateringsområde som innehåller mark för byggnation av egna hem. 
Området är attraktivt beläget längs Västanåsen och cirka 11 villatomter beräknas kunna tas fram. 

Belopp i mnkr Totalt 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter 0,0 -0,6 -0,1 0,0 

Nettoexploatering 0,0 -0,6 -0,1 0,0 

Effekter i balansräkningen:     

Anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omsättningstillgångar 0,0 0,6 0,1 0,0 

Effekter i resultaträkningen:     

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Exploateringsresultat i resultaträkning 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Hemskogen 
Hemskogen är utpekat i översiktsplanen som utredningsområde för bostäder. Området lämpar sig för 
bostadsbyggande med blandad upplåtelseform. Området ligger i norra delen av Stensätra och sträcker 
sig från Sandstensvägen i söder till Skogsgatan i nordöst. Detaljplan och utredningar startar under 
2022. 

Belopp i mnkr Totalt 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter 0,0 -1,6 -0,3 -4,8 

Nettoexploatering 0,0 -1,6 -0,3 -4,8 

Effekter i balansräkningen:     

Anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 4,8 

Omsättningstillgångar 0,0 1,6 0,3 0,0 

Effekter i resultaträkningen:     

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Exploateringsresultat i resultaträkning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hjalmarsmuren 
Marken är idag ett större sammanhängande grönområde som består av blandskog samt öppna 
grästäckta markytor. Området kommer att innehålla en ny huvudgata som sammanbinder Sätragatan i 
norr med Säljansvägen i söder. Huvudgatan bidrar till att minska trafikflödet längs intill liggande 
lokalgator. Ett planprogram har startat 2016 för att utforma området. I planprogrammet kommer 
möjligheter till byggnation av verksamhetslokaler och områden för boende i olika upplåtelseformer 
skapas. Planprogrammet har varit på öppet samråd och sammanställning av synpunkter har gjorts. 
Planprogrammet väntas vinna laga kraft under fjärde kvartalet 2021. 

Detaljplanearbetet beräknas komma igång under första kvartalet 2022 och vinna laga kraft under 2024. 

Belopp i mnkr Totalt 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter 0,0 -1,2 -0,4 -8,9 

Nettoexploatering 0,0 -1,2 -0,4 -8,9 

Effekter i balansräkningen:     

Anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 8,5 

Omsättningstillgångar 0,0 1,2 0,4 0,4 

Effekter i resultaträkningen:     

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Exploateringsresultat i resultaträkning 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Entre Sandviken, Kyrkåsen 2:1 
Området består av ett parkområde strax söder om Gävlevägen, nära östra infarten till Sandviken. 
Detaljplanen för flerfamiljshus har vunnit laga kraft under 2019. 

Diskussioner har pågått under 2021 med en exploatör och det har framkommit behov av att ta fram en 
ny detaljplan för parkeringar i anslutning till området. Detta kommer att ske under 2022. 

Byggnation av bostäder kommer troligen att påbörjas under första kvartalet 2023. 

Belopp i mnkr Totalt 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Inkomster 4,8 4,8 0,0 0,0 

Utgifter -0,5 -0,1 0,0 0,0 

Nettoexploatering 4,3 4,7 0,0 0,0 

Effekter i balansräkningen:     

Anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omsättningstillgångar 0,5 0,1 0,0 0,0 

Effekter i resultaträkningen:     

Intäkter 4,8 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,5 0,0 0,0 0,0 

Exploateringsresultat i resultaträkning 4,3 0,0 0,0 0,0 

Lassas 
Lassas är ett exploateringsområde för villatomter. Området innehåller 11 villatomter. Detaljplanen har 
vunnit laga kraft under 2021 och försäljning av tomter kommer troligen att påbörjas under första 
kvartalet 2022 via tomtkön. 

Belopp i mnkr Totalt 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan 
 2024 

Inkomster 5,5 2,0 2,0 1,5 

Utgifter -1,1 -0,6 0,0 0,0 

Nettoexploatering 4,4 1,4 2,0 1,5 

Effekter i balansräkningen:     

Anläggningstillgångar 0,2 0,2 0,0 0,0 

Omsättningstillgångar 0,9 0,4 0,0 0,0 

Effekter i resultaträkningen:     

Intäkter 5,5 2,0 2,0 1,5 

Kostnader -0,9 -0,3 -0,3 -0,3 

Exploateringsresultat i resultaträkning 4,6 1,7 1,7 1,2 
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Sörby 8:15, Årsunda 
Exploateringsområde för villatomter, där fyra tomter sålts och fyra tomter finns förförsäljning via 
tomtkön. 

Belopp i mnkr Totalt 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Inkomster 1,1 0,1 0,1 0,1 

Utgifter -0,2 0,0 0,0 0,0 

Nettoexploatering 0,9 0,1 0,1 0,1 

Effekter i balansräkningen:     

Anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omsättningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Effekter i resultaträkningen:     

Intäkter 1,1 0,1 0,1 0,1 

Kostnader -0,2 0,0 0,0 0,0 

Exploateringsresultat i resultaträkning 0,9 0,1 0,1 0,1 

Vallhov 
Ett nytt område för villor, vid Lexehällsvägen, intill exploateringsområdet Vallpigan i Vallhov. Tid för 
detaljplan, utredningar samt vägbyggnation gör att området tidigast 2023 kan erbjuda nya villatomter 
till tomtkön. Detaljplanearbetet och dess utredningar har påbörjats och beräknas vinna laga kraft under 
2021, därefter påbörjas projektering och byggnation av gatorna inom området. 

Diskussioner har påbörjats att sälja hela området under detaljplaneskedet till exploatör som tar över 
och fortsätter detaljplanearbetet och försäljning planeras ske under 2022. Försäljning till tomtkön 
kommer att regleras i avtalet med exploatören. 

Belopp i mnkr Totalt 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Inkomster 1,0 1,0 0,0 0,0 

Utgifter -0,4 0,0 0,0 0,0 

Nettoexploatering 0,6 1,0 0,0 0,0 

Effekter i balansräkningen:     

Anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omsättningstillgångar 0,4 0,0 0,0 0,0 

Effekter i resultaträkningen:     

Intäkter 1,0 1,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,4 -0,4 0,0 0,0 

Exploateringsresultat i resultaträkning 0,6 0,6 0,0 0,0 
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Vallhov, norra delen 
Detta är ett område som detaljplanerades för flerbostadshus under 70-talet. Planen är att bygga 
infrastrukturen och sedan sälja området till en exploatör. 

Belopp i mnkr Totalt 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter -5,0 -5,0 0,0 0,0 

Nettoexploatering -5,0 -5,0 0,0 0,0 

Effekter i balansräkningen:     

Anläggningstillgångar 0,0 5,0 0,0 0,0 

Omsättningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Effekter i resultaträkningen:     

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Exploateringsresultat i resultaträkning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årsunda Prästbord 1:81, del av 
Området är utpekat i kommunens översiktsplan och en detaljplan är påbörjad under 2021. Avsikten är 
att se om det kan tas fram byggrätter för småbostadshus eller parhus i avvägning mellan enskilda och 
allmänna intressen. Området ska tas in i verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Markanvisningsavtal har tecknats med privata exploatörer under första kvartalet 2021. Detaljplanen 
beräknas fortsätta under 2022 och vinna laga kraft under 2023. 

Belopp i mnkr Totalt 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter 0,0 -0,7 -0,2 0,0 

Nettoexploatering 0,0 -0,7 -0,2 0,0 

Effekter i balansräkningen:     

Anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omsättningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Effekter i resultaträkningen:     

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Exploateringsresultat i resultaträkning 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tapetseraren 
Kommunen påbörjade 2016 ett arbete med att ändra detaljplanen för området Tapetseraren längs 
Björkgatan. Avsikten med planändringen är att skapa större byggrätter. Ett markanvisningsavtal har 
upprättats, då det finns intressenter som vill bebygga området med bostäder. En privat anmälan om 
byggnadsminne av ett av husen har inlämnats till Länsstyrelsen och en utredning har startat. 
Utredningen beräknas vara klar under första kvartalet 2022 och därefter tas beslut huruvida 
detaljplanearbetet ska fortsätta. 

Belopp i mnkr Totalt 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Inkomster 2,6 0,0 0,0 0,0 

Utgifter -1,4 0,0 0,0 0,0 

Nettoexploatering 1,2 0,0 0,0 0,0 

Effekter i balansräkningen:     

Anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omsättningstillgångar 1,4 0,0 0,0 0,0 

Effekter i resultaträkningen:     

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Exploateringsresultat i resultaträkning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Trumpeten 
Området ligger i Barrsätra, i närheten av Svarvarvägen och Valsarvägen, Detaljplanen är antagen och 
området såldes under 2021. Kommunen ska bygga ny gång och cykelväg under 2022. 

Belopp i mnkr Totalt 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Inkomster 3,7 0,0 0,0 0,0 

Utgifter -0,8 -0,5 0,0 0,0 

Nettoexploatering 2,9 -0,5 0,0 0,0 

Effekter i balansräkningen:     

Anläggningstillgångar 0,5 0,5 0,0 0,0 

Omsättningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Effekter i resultaträkningen:     

Intäkter 3,7 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,3 0,0 0,0 0,0 

Exploateringsresultat i resultaträkning 3,4 0,0 0,0 0,0 
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Malmön 
Malmön är en ö öster om Trebo brygga och är ett nytt exploateringsområde. Området har ett attraktivt 
läge lämpar sig för nyproduktion av fritidshus. Ny detaljplan planeras bli påbörjad under 2024 och 
arbetet med utredningar och planarbete beräknas vara klart under 2025. 

Belopp i mnkr Totalt 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter 0,0 0,0 0,0 -0,5 

Nettoexploatering 0,0 0,0 0,0 -0,5 

Effekter i balansräkningen:     

Anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omsättningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,5 

Effekter i resultaträkningen:     

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Exploateringsresultat i resultaträkning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Säljansstrand 
Säljansstrand är ett område intill planlagd mark för bostäder belagt söder om Säljansvägen, väster om 
Uvnäs. Området lämpar sig för förtätning av bostäder i blandad upplåtelseform. Detaljplanearbetet är 
planerat att påbörjas under 2024. 

Belopp i mnkr Totalt 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter 0,0 0,0 0,0 -0,5 

Nettoexploatering 0,0 0,0 0,0 -0,5 

Effekter i balansräkningen:     

Anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omsättningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,5 

Effekter i resultaträkningen:     

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Exploateringsresultat i resultaträkning 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Kommunfullmäktige 

Verksamhetsuppdrag 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tillsätter 
kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. 
Nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållande beslutas av fullmäktige. 

Kommunfullmäktige sammanträder nio gånger per år. Antalet ledamöter uppgår till 51 och mandaten 
fördelas mellan följande politiska partier; Socialdemokraterna 18 mandat, Sverigedemokraterna 10 
mandat, Moderata samlingspartiet 8 mandat, Vänsterpartiet 4 mandat, Centerpartiet 4 mandat, 
Liberalerna 4 mandat, Kristdemokraterna 2 mandat och Miljöpartiet 1 mandat. 

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell betydelse eller av annan större vikt för kommunen, främst 
mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas 
organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, val av 
revisorer och revisorsersättare, grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 
årsredovisning och ansvarsfrihet, samt folkomröstning i kommunen. 

Ekonomiska resurser, Mnkr 

Totalt Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunbidrag 8,3 8,4 9,4 9,4 9,4 

Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -7,6 -8,4 -9,4 -9,4 -9,4 

Resultat 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Bilagor 

Bilagor till budget 2022 består av nämndernas budgetar samt förteckning över kommunens styrande 
dokument. 

Bilaga 1. Kommunstyrelse 

Verksamhetsuppdrag 

Kommunstyrelsen, med dess förvaltning, svarar för kommunens övergripande lednings- och 
styrningsprocesser och har ansvar för uppsikt av nämnder/förvaltningar, bolag, kommunalförbund och 
andra samverkansorgan. Arbetet inom kommunstyrelsens förvaltning genomförs i nära samarbete med 
kommunens övriga förvaltningar och bolag. 

Kommunledningsverksamheten svarar för det interna stödet och servicen till kommunens olika 
verksamheter i form av ekonomi- och personaladministration, inköp och upphandling, IT, juridik, 
kost, städ, fordon, varudistribution, samt intern och extern kommunikation. 

Näringslivsverksamheten erbjuder stöd och service till företag i kommunen. Turismenhetens 
verksamhet riktar sig till kommunens besöksnäring. 

Den tekniska verksamheten svarar för en väl fungerande utomhusmiljö med god standard på gator och 
vägar, samt ansvarar att det finns ändamålsenliga lokaler för kommunens egna verksamheter. 

Förslag till kommunfullmäktiges mål 

Nedan redovisas nämndens förslag till kommunfullmäktiges mål för nämnden inom tre strategiska 
områden. 

Strategiskt område 

 Öka inkluderingen för sammanhållning och framtidstro i hela kommunen 
Sandvikens kommun växer, vilket betyder både utmaningar och möjligheter. För ett inkluderande 
samhälle där segregation och utanförskap motverkas, är sammanhållning och framtidstro i hela 
kommunen avgörande. 

Kommunen ska bli ännu mer attraktiv för medborgare, bostadsbolag och företag samtidigt som den 
sociala hållbarheten prioriteras. Kommunstyrelsen vill utifrån sin ledningsfunktion fokusera arbetet 
med översiktsplanering och det bostadspolitiska arbetet kombinerat med samordning kring den sociala 
inkluderingen. Med en ständigt pågående dialog om hur vi vill forma framtiden kan kommunen vara 
flexibla och snabba när så krävs. 

 Kommunstyrelsen har vidareutvecklat sin samordnande roll för arbetet utifrån översiktliga 
markfrågor och bostadsförsörjning. 

 Kommunstyrelsen har vidareutvecklat sin samordnande roll för kommunens arbete med 
inkludering och social hållbarhet. 

 Öka antalet elever som når behörighet till gymnasiet 
Kommunstyrelsen har valt att prioritera mål inom de två andra strategiska områdena och därav saknas 
mål för detta område. Målen under de andra strategiska områdena bidrar med positiva effekter även 
för detta strategiska område. 
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 Bryta den ökade arbetslösheten 
Genom fortsatt utveckling av det näringslivspolitiska arbetet och kompetensförsörjning, kan 
kommunen bidra till ökad tillväxt och sysselsättning. Kommunens verksamheter kan i samverkan med 
näringslivet bidra till att fler arbetstillfällen skapas. 

För att utveckla kommunens förmåga att bryta arbetslöshet, öka inkludering och höja skolresultat är 
rätt kompetens viktigt. Den demografiska utvecklingen kommer att leda till ett ökat behov av 
arbetskraft samtidigt som det blir en ökad konkurrens om kompetent arbetskraft. Kommunen behöver 
därför i ännu högre grad på övergripande nivå arbeta med den strategiska kompetensförsörjningen. 

 Kommunstyrelsen har vidareutvecklat sin pådrivande roll för samverkanslösningar mellan 
kommun och näringsliv. 

 Kommunstyrelsen har vidareutvecklat sin samordnande roll för kommunens strategiska 
kompetensförsörjning. 

Ekonomiska resurser, Mnkr 

Totalt Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunbidrag 213,3 216,0 226,0 226,0 226,0 

Övriga intäkter 556,7 540,0 560,0 560,0 560,0 

Kostnader -747,4 -756,0 -786,0 -786,0 -786,0 

Resultat 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Verksamhetsområden - Budget 2022 

 

Framtidsbild 

Bostäder och översiktliga markfrågor 

Fler barn och unga i skola och förskola och fler äldre i behov av omvårdnad innebär att kommunen 
behöver se över lokalförsörjningen på lång sikt. En ökande befolkning och nya företagsetableringar 
ställer även krav på kommunens planering för bostäder, mark och exploatering. Omvärldsbevakning, 
prognoser, analys och uppföljning kommer vara viktigt för att på bästa sätt kunna ta tillvara på de 
möjligheter som finns med en växande befolkning och ett utvecklat näringsliv. 

Näringsliv, arbete och kompetensförsörjning 

Läget på arbetsmarknaden är starkt påverkat av pandemin och arbetslösheten prognostiseras ligga högt 
under hela 2022. Arbetsgivare har svårt att hitta arbetssökande med rätt kompetens till de lediga 
platser som finns. Det råder även en tydlig tudelning av arbetsmarknaden, där personer som saknar 
gymnasieutbildning i många fall har svårt att hitta en varaktig anknytning till arbetsmarknaden. 
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Samtidigt präglas samhället i stort av digitalisering och automatisering, vilket accelererat till följd av 
pandemin. 

Sandvikens kommun har sedan lång tid präglats av en stor privat arbetsgivare: Sandvik. Etableringen 
av Microsoft kan bidra till att en mängd arbetstillfällen skapas i Sandviken. De stora möjligheterna 
ligger kanske framförallt i den långsiktiga utvecklingen där, förutom etablering av företaget Microsoft, 
en ny näring kan etableras. 

Sammantaget finns såväl stora utmaningar som möjligheter för Sandvikens kommun. Den strukturella 
arbetslösheten i Sandviken är i stor utsträckning en långsiktig kompetensutvecklingsfråga och inte i 
första hand en kortsiktig matchningsfråga. Härmed kan kommunen genom nära samverkan internt och 
med externa aktörer, inte minst inom näringslivet, bidra till ökad kompetensutveckling för en högre 
sysselsättning och ett växande näringsliv. Kommunens egen förmåga och kompetensförsörjning är 
även viktigt att hantera. 

Inkludering och social hållbarhet 

Genom att jobba strategiskt och samordnande med framförallt kompetensutveckling, 
näringslivsutveckling och bostadsförsörjning kan kommunen medverka till ett mer inkluderande 
samhälle. Arbete, utbildning och boende är avgörande områden att främja för att motverka och 
förebygga de skillnader i livsvillkor och levnadsvanor mellan kommunens medborgare och olika 
områden som råder. 

Ekonomi 

På längre sikt kommer kommunen ställas inför stora utmaningar att klara ekonomin. Den 
demografiska utvecklingen innebär att färre människor i förvärvsarbetande ålder kommer behöva 
försörja fler barn, unga och äldre. Sysselsättningsnivån, befolkningsutveckling och andra faktorer ger 
effekter på skatteunderlaget vilket kommer att påverka kommunens ekonomiska förutsättningar. 
Kommunen behöver se till att ha ett ekonomiskt överskott för att kunna finansiera investeringar, klara 
pensionsutbetalningar, utveckla verksamheterna samt ta höjd för demografiska förändringar. 
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Bilaga 2. Kunskapsnämnd 

Verksamhetsuppdrag 

Målgruppen utgörs av barn och ungdomar i åldrarna 1–20 år boende i Sandvikens kommun. 
Kunskapsnämndens verksamhet ska tillgodose behov av utbildning i enlighet med nationella 
styrdokument 

Kunskapsnämnden ansvarar för att kommunmedborgarna erbjuds förskola, förskoleklass, fritidshem, 
grundskola, gymnasieskola, grundsärskola samt gymnasiesärskola och därtill hörande stödfunktioner. 

Kunskapsnämnden har tillsynsansvar för fristående förskolor samt ett uppdrag att säkerställa att 
skolplikten i åldrarna 6–16 år efterlevs. 

Förslag till kommunfullmäktiges mål 

Nedan redovisas nämndens förslag till kommunfullmäktiges mål för nämnden inom tre strategiska 
områden. 

Strategiskt område 

 Öka inkluderingen för sammanhållning och framtidstro i hela kommunen 
Möjligheter 

När Kunskapsnämnden har fört dialog kring det strategiska området inkludering har det skett utifrån 
ett vidare perspektiv där det handlar om inkludering utifrån samtliga diskrimineringsgrunder i 
diskrimineringslagen: kön, könöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder. Även om det är oerhört 
centralt att snabbt och effektivt inkludera nyanlända i samhället har nämnden alltså inte begränsat 
begreppet inkludering till att enbart handla om personer med annan härkomst än svensk. Det pågår 
dagligen ett aktivt arbete i alla verksamheter för att motverka diskriminering och kränkande 
behandling med utgångspunkt i de planer som årligen upprättas och följs upp. 

I samarbete med Skolverket har ett projekt, ”Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och 
elevers utbildning”, som nu är i sin slutfas, genomförts. Inom ramen för detta har en rad insatser 
genomförts till exempel har tjänster som integrationspedagoger inrättats på högstadieskolorna. Dessa 
bidrar i hög grad till att öka inkluderingen. Inom projektet har även förutsättningar för ”sömlösa” 
övergångar för nyanlända skapats med syfte att säkerställa en kontinuerlig progression i de elevernas 
lärande. Personal har också utbildats i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med syfte att 
eleverna ska ges större möjligheter att ta till sig undervisningen. För att det språk- och 
kunskapsutvecklande arbetet ska nå alla elever måste insatsen fortsätta. 

Inom projektet har studiecirklar med rubriken ”Älskade barn” genomförts i Studiefrämjandets regi. 
Cirklarna har vänt sig till nyanlända vårdnadshavare med barn i förskola och skola. Frågor som man 
som vårdnadshavare möter i vardagen har varit föremål för dialog. 

Processerna för överlämningar mellan skolformerna är föremål för översyn, vilket bidrar till att 
säkerställa att rätt stöd ges till elever i behov utan avbrott. Därmed säkerställs optimala förutsättningar 
för eleverna att nå målen. 

Flera strategiska beslut har fattats på olika nivåer för att främja inkludering och i den föreliggande 
skolhusplanen är inkludering en av grundstenarna. 

Utmaningar 

I kartläggningen ”Skillnader i livsvillkor och levnadsvanor i Sandvikens kommun–version 2020” kan 
man läsa följande: 

”Det finns skillnader i livsvillkor och levnadsvanor i Sandvikens kommun, några bostadsområden står 
inför större utmaningar än andra. I fyra bostadsområden i centrala Sandviken levde 2017 mer än en 
femtedel av barnen i hushåll med svag ekonomi, det är även i dessa områden den högsta andelen av 
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ekonomiskt bistånd betalats ut. Behovet av ekonomiskt bistånd i kommunen skiljer sig åt geografiskt. 
Klyftan har ökat mellan de olika socioekonomiska grupperna i kommunen. 

De stora skyddsfaktorerna för en individs ekonomi är utbildning och arbete. Högre utbildning ger 
ökade möjligheter till bättre jobb, högre inkomst och mindre ekonomisk utsatthet. Bland ungdomarna i 
Sandvikens kommun som gick ut årskurs 9 år 2019 var det 26 procent som inte hade behörighet till 
vidare studier på gymnasiet. Arbetsgivare ställer allt oftare krav på eftergymnasiala studier, vilket 
försvårar för många ungdomar att komma ut i arbetslivet. Arbetslösheten för ungdomar i åldern 20-25 
år i kommunen är bland de högsta i riket. Det är främst långtidsarbetslösheten bland ungdomarna som 
är framträdande. Det finns stora skillnader i hälsa mellan de med förgymnasial utbildning och de med 
eftergymnasial utbildning. För att minska skillnaderna i livsvillkor och levnadsvanor i Sandvikens 
kommun är det av största vikt att alla barn och ungdomar får de förutsättningar de behöver för 
behörighet till gymnasieskolan men även för att fullfölja sina gymnasiestudier.” 

Ovanstående i kombination med den stora invandringen 2015-2016 gör att Sandvikens kommun står 
inför en rad utmaningar för att skapa ett mera jämlikt samhälle. 

Prioriteringar 

Kunskapsnämnden bedömer att det ur såväl individ- som samhällsperspektiv är mycket centralt att alla 
barn och elever känner sig inkluderade, sedda, bekräftade och välkomna i de olika verksamheterna. 
Det skapar förutsättningar för att de ska kunna växa upp till trygga medborgare som bidrar till en god 
samhällsutveckling. Därför har Kunskapsnämnden valt att formulera ett mål under detta strategiska 
område. 

Kunskapsnämndens verksamheter kännetecknas av minskad segregation, ökad inkludering och 
vidgade perspektiv hos alla barn och elever för att skapa sammanhållning och framtidstro. 

Målnivåer 

1. Trenden i skillnaderna i det socioekonomiska strukturbidraget i skolorna i Sandviken är sjunkande, 
nollpunkt år 2019. 

2. Resultaten på fråga (påstående) 4 i förskolans vårdnadshavarenkät ligger på minst 8 på den 10-
gradiga skalan. 

Fråga 4. Alla som verkar inom förskolan medverkar till att skapa trygghet för mitt barn. 

3. Resultaten på fråga (påstående) 13 i fritidshemmets enkät för trygghet och studiero ligger på minst 8 
på den 10-gradiga skalan. 

Fråga 13. På fritids är alla snälla mot varandra. 

4. Resultaten på fråga (påstående) 13 i enkäten för trygghet och studiero f-2 ligger på minst 8 på den 
10-gradiga skalan. 

Fråga 13. I min skola är alla snälla mot varandra. 

5. Resultaten på frågorna (påståendena) 1, 4, 5 & 6 i värdegrundsenkäten för grundskolan & 
grundsärskolan åk 3-9, gymnasieskolan & gymnasiesärskolan ligger på minst 8 på den 10-gradiga 
skalan. 

Fråga 1. Alla hälsar på mig. 

Fråga 4. Alla tilltalar respektfullt. 

Fråga 5. Alla påtalar (om någon bryter mot värdegrunden) 

Fråga 6. Alla bjuder in till delaktighet. 

6. Resultaten på fråga (påstående) 5 i enkäten för trygghet och studiero för grundskolan & 
grundsärskolan åk 3-9, gymnasieskolan & gymnasiesärskolan ligger på minst 8 på den 10-gradiga 
skala. 
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Fråga 5. I min skola respekterar lärare och elever varandra. 

Mätmetoder: 

1. Mätning av standardavvikelsen i det socioekonomiska strukturbidraget för förskolan och 
grundskolan, ju lägre avvikelse desto mindre demografiskt segregerad skola. 

2. Vårdnadshavarenkäten som genomförs och analyseras i förskolan en gång per år. 

3. Enkäten för trygghet och studiero i fritidshemmet som genomförs och analyseras enligt plan. 

4. Enkäten för trygghet och studiero f-2 som genomförs och analyseras enligt plan. 

5. Värdegrundsenkäten som genomförs och analyseras enligt plan. 

6. Enkäten för trygghet och studiero för grundskolan & grundsärskolan åk 3-9, gymnasieskolan & 
gymnasiesärskolan som genomförs och analyseras enligt plan. 

 Öka antalet elever som når behörighet till gymnasiet 
Möjligheter 

Inom Kunskapsnämndens verksamheter pågår sedan några år utveckling av det systematiska 
kvalitetsarbetet. För att främja kulturen finns en, av samtliga chefer, gemensamt utarbetad värdegrund 
med tillhörande enkäter riktade till elever och personal. Under innevarande år är även en enkät för att 
mäta trygghet och studiero under implementering. Arbetet med struktur är inriktat mot processer och 
definition av dessa. Syftet med processarbetet är att skapa förutsättningar för att rätt sak görs vid rätt 
tidpunkt och på rätt sätt. 

En systematik för uppföljning av kommunala och statliga mål är implementerad och redovisas för 
närvarande till nämnd per tertial, delår och helår i det som kallas Resultatbok. 

Inom grundskolan pågår i samarbete med elevhälsan ett antal utvecklingsprojekt för att främja 
elevernas måluppfyllelse. Bland annat satsas det på att öka elevnärvaron och att utveckla elevhälsans 
främjande och förebyggande arbete. Arbetet med att öka elevnärvaron sker i samverkan med Individ- 
och familjeomsorgen och Barn- och familjehälsan. 

Ett omfattande screeningarbete är implementerat. Syftet är att identifiera behov av insatser på individ-, 
grupp- och organisationsnivå. 

Psykisk ohälsa finns även bland elever, vilket ofta påverkar skolgång och skolresultat negativt. Ett 
projekt pågår för att på gruppnivå utveckla en modell för att motverka den psykiska ohälsan. 

På förskolorna pågår ett systematiskt arbete för att skapa tillgängliga lärmiljöer för att stödja barnens 
utveckling och delaktighet. 

Inom alla verksamheter pågår, som kommer att beskrivas nedan, ett arbete för att systematisera ett 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt eftersom språket är den viktigaste förutsättningen för allt 
lärande. 

På kommunens Intranät finns nu ”Pedagogstöd” med information, material och länkar som underlättar 
pedagogernas dagliga arbete och bidrar till en likvärdig utbildning. 

Utmaningar 

I Kunskapsnämndens verksamheter pågår en rad insatser, av vilka några beskrivits här ovan, för att 
främja elevernas lärande. Att förbättrade skolresultat identifierats som ett strategiskt område för hela 
kommunen ses som ett stort steg i rätt riktning, eftersom inte skolan ensam kan hantera den stora och 
komplicerade frågan om det kompensatoriska uppdraget. 

År 2020 präglades till stor del av coronapandemin som på allvar tog sitt grepp om Sverige i mars och 
blev därmed en stor utmaning för skolan. Gymnasieskolan har alltsedan dess bedrivit 
distansundervisning i varierande omfattning under olika perioder. Högstadieskolorna har också till 
delar bedrivit distansundervisning under senhösten och början av 2021. 
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Kommunen har gjort en uppföljning av distansundervisningen för högstadieeleverna. Den visar på att 
undervisningen fungerat tillfredsställande men att eleverna helst skulle vilja vara i skolan. 

Det är svårt att riktigt sia om de långsiktiga konsekvenserna av pandemin vad gäller elevernas 
kunskaper. Lärare och skolledare har vidtagit ett antal åtgärder för att trygga måluppfyllelsen för 
eleverna. Det är dock så att faktorer som de inte råder över också har stor påverkan, till exempel 
elevernas hemsituation, mognadsgrad och studiemotivation. Även elever i yngre åldrar, som inte 
berörts av distansundervisning, kan ha påverkats då sjuktalen på vissa håll varit höga bland både 
personal och elever under längre perioder. 

Prioriteringar 

I de dialoger som förts i Kunskapsnämnden har det rått total enighet kring att trygghet och studiero är 
de mest grundläggande förutsättningarna för att barnen och eleverna ska trivas i verksamheterna och 
nå framgång i studierna. Därför har nämnden också enats kring att formulera ett mål inom detta 
område. Det krävs dessutom många andra förutsättningar för att optimera möjligheterna för eleverna 
att nå målen. Kunskapsnämnden ser det som centralt att följa upp verksamheternas arbete med att 
skapa förutsättningar för måluppfyllelsen. En del i detta arbete är att skapa tillgängliga lärmiljöer, som 
ger eleverna förutsättningar att nå de individuella målen inom ramen för de kollektiva lösningarna. 

Kunskapsnämndens verksamheters arbetsmiljö kännetecknas av trygghet och studiero. 

Målnivåer: 

1. Resultaten på frågorna (påståendena) 11, 12 och 13 i enkäten för trygghet och studiero ligger på 
minst 8 på en 10-gradig skala. 

Fråga 11. Jag har studiero på lektionerna. 

Fråga 12. Jag känner mig trygg i skolan. 

Fråga 13. Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev. 

2. Resultatet på fråga (påstående) 7 i förskolans vårdnadshavarenkät ligger på minst 8 på en 10-gradig 
skala. 

Fråga 7. Alla som verkar inom förskolan medverkar alltid till att skapa trygghet för mitt barn. 

3. Samtliga fritidshem genomför trygghetsenkät för fritidshem. Det sammanvägda resultatet på 
värdegrundsenkäten ligger på minst 8 på den 10-gradiga skalan. 

4. Samtliga förskolor och skolor har genomfört de aktuella enkäterna, utvärderat, analyserat och 
utifrån behov vidtagit åtgärder för ökad måluppfyllelse. 

Mätmetoder: 

1. Enkät för trygghet och studiero som genomförs och analyseras enligt plan. 

2. Vårdnadshavarenkät för förskolan som genomförs en gång per år. 

3. Uppföljning av att alla fritidshem genomfört trygghetsenkät för fritidshem och av resultatet. 

4. Uppföljning av att alla förskolor och skolor genomfört de aktuella enkäterna, utvärderat, analyserat 
och utifrån behov vidtagit åtgärder för ökad måluppfyllelse. 

Kunskapsnämndens verksamheter kännetecknas av utveckling av förutsättningarna för barns 
lärande och förbättring av elevers kunskapsresultat. 

Målnivåer: 

1. Resultaten på frågorna (påståendena) 2 och 3 i värdegrundsenkäten ligger på minst 8 på den 10-
gradiga skalan. 

Fråga 2. Alla erbjuder hjälp 
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Fråga 3. Alla utgår från individen 

2. Samtliga förskoleklasser använder planeringsverktyget i Unikum. 

3. Samtliga fritidshem använder planeringsverktyget i Unikum. 

4. Andel elever grundskolan med minst godtagbara kunskaper i alla ämnen i årskurserna ett till fem 
har en stigande trend liksom betygsresultaten för årskurserna sex till nio. 

5. Resultaten på frågorna (påståendena) 12, 13, 14, 15 och 16 i förskolans vårdnadshavarenkät ligger 
på minst 8 på den 10-gradiga skalan. 

Fråga 12. Jag ser att mitt barn utvecklas genom undervisningen i förskolan. 

Fråga 13. Jag ser att mitt barn leker med förskollärare, barnskötare och annan personal i förskolan. 

Fråga 14. Jag ser att mitt barn utvecklas i kommunikationen i förskolan. 

Fråga 15. Jag ser att mitt barn lär sig matematik i förskolan. 

Fråga 16. Jag ser att mitt barn lär sig naturvetenskap och teknik i förskolan. 

6. Resultatet av förskolornas arbete rörande omsorg, utveckling och lärande, som bedöms vid 
tillsynsarbetet på förskolorna, ligger på minst 40 på en 60-gradig skala. 

Mätmetoder: 

1. Värdegrundsenkäten som genomförs och analyseras enligt plan. 

2. Uppföljning av att alla förskoleklasser har planeringar i Unikum. 

3. Uppföljning av att alla fritidshem har planeringar i Unikum. 

4. Kunskapsresultaten som följs upp och analyseras enligt plan. 

5. Vårdnadshavarenkäten som genomförs en gång per år. 

6. Årlig uppföljning av samtliga förskolors resultat som framkommer vid tillsynsarbetet. 

Kunskapsnämndens verksamheter kännetecknas av tillgängliga och inkluderande lärmiljöer 
som skapar förutsättningar för alla barn och elever att utvecklas och nå målen. 

Samtliga verksamheter beskriver årligen på vilket sätt man gör sina lärmiljöer tillgängliga och hur 
dessa ger förutsättningar för eleverna att utvecklas och nå målen. 

 Bryta den ökade arbetslösheten 
Utifrån de prioriteringar kunskapsnämnden gjort har inga mål föreslagits under området ”Bryta den 
ökande arbetslösheten”. 

Ekonomiska resurser, Mnkr 

Totalt Bokslut 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Kommunbidrag 975 010 992 900 1009 900 1 009 900 1 009 900 

Övriga intäkter 173 552 158 527 160 000 162 000 162 000 

Kostnader -1 139  599 -1 151 427 -1 169 900 -1 171 900 -1 171 900 

Resultat 8 963 0 0 0 0 
 

Enligt nuvarande beslut i kommunfullmäktige är ramökningarna 0 % både 2023 och 2024. För 
Kunskapsnämndens verksamheter kommer detta att innebära ett effektiviseringsbehov. Detta beroende 
på kostnadsökningar, exempelvis löneökningar som beräknas ligga runt 2,0 % - 2,3 % årligen, men 
även ökande lokalkostnader på grund av investeringar i lokalerna. 

Under förutsättning att dessa besparingar kan identifieras så ser resultaträkningarna ut enligt ovan. 
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Ytterligare ekonomiska utmaningar för nämndens verksamheter är höjda lokalkostnader på grund av 
behov av underhåll i lokalerna, ambitionen från Skolverket kring minskning av barngruppers storlek 
inom förskolan, små enheter som minskar med den demografiska utvecklingen samt ett omfattande 
stödbehov hos många barn och elever i verksamheterna. 

Verksamhetsområden - Budget 2022 

 

Framtidsbild 

Elevantal, lokaler, segregation 

Prognosen är att ökningstakten av antalet barn och elever har minskat jämfört med tidigare 
beräkningar. Till år 2025 bedöms antalet elever i grundskolan öka med 270 enligt 
befolkningsprognosen medan antalet förskolebarn bedöms öka med 40 till år 2025 för att sedan 
minska med samma siffra till år 2030. 

Totalt sett beräknas gruppen barn och unga öka med fyra procent fram till 2030. Grundskolebarnen 
prognostiseras öka med sex procent och gymnasieeleverna med åtta procent. Antalet förskolebarn 
prognostiseras minska något under perioden medan antalet nyfödda ökar något. 

Sandvikens kommun står inför en utmaning vad gäller att skapa en struktur där skolsegregationen 
minskar och där alla barn och elever ryms och tas om hand på ett sätt som gör att verksamheterna 
präglas av en trivsam och vänlig atmosfär där barn/elever blir sedda, bekräftade och välkomna. 

För att skapa positiva lärandemiljöer där barn och elever känner sig trygga och utmanas i att utveckla 
sin fulla potential, utan att begränsas av strukturer i form av attityder, lokalers utformning, val av 
arbetssätt med mera, finns det ett behov av översyn av skolans fysiska lokaler och placering. 
Kunskapsnämnden har fattat flera beslut som leder till minskad skolsegregation och som förväntas 
skapa förutsättningar för inkludering och lärande. Det arbetet behöver fortsätta för att säkerställa en 
likvärdig utbildning. 

Utöver frågan kring ett växande barnantal behöver även det kompensatoriska uppdraget för skolan 
beaktas när det gäller organisation och utformning. Behovet av elevhälsans insatser ökar inom flera 
områden. I framtiden behöver elevhälsans personal fortsatt vara den spetskompetens som ger 
kvalificerat stöd och är en samarbetspartner till den pedagogiska personalen/lärarna och 
rektor/biträdande rektor på skolorna. 

Gymnasieskolan står inför flera utmaningar. Det är flera sökande än antalet platser på de flesta 
yrkesprogrammen. Programinriktat val, ett introduktionsprogram som måste erbjudas alla behöriga 
elever till programmet, är mycket resurskrävande. Programmet syftar till att elever ska få en utbildning 
som är inriktad mot ett visst nationellt program. De ska så snart som möjligt kunna antas till det 
nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara antingen ett 
yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. En elev är behörig till programinriktat val om 
den har godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre 
andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra 
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andra ämnen. Ytterligare en utmaning är de elever som söker gymnasieutbildning hos andra 
huvudmän. Dialog förs med Gävle kommun angående möjliga samverkansområden inom 
gymnasieskolan. 

Statliga utredningar med mera 

Björn Åstrand och Lars Stjernkvist kom under 2020 med varsin utredning med förslag för att stärka 
styrningen, öka likvärdigheten och motverka skolsegregationen i förskoleklass och grundskola samt 
gymnasieskola och komvux. Båda berör också på delvis olika sätt en mer regionaliserad stödfunktion 
för skolan. Båda utredningarna lägger fram viktiga förslag, som kortfattat beskrivs nedan. 

U 2018:05, Utredning om en mera likvärdig skola. 

Utredningen föreslår bland annat att: 

 Ett gemensamt skolval som administreras av Skolverket. Det fria skolvalet ska behållas. Det 
ska även fortsatt finnas en garanti för placering vid en kommunal skolenhet i närhet till 
hemmet. 

 Urvalsgrunder till skolor förändras och regleras. När det finns fler sökande än platser kan 
bland annat syskonförtur, geografiskt baserat urval och kvot användas. En huvudman ska 
också kunna lotta ut platserna. 

 En förändring ska genomföras av hur ersättningen till enskilda huvudmän, den s k skolpengen, 
beräknas eftersom kommunerna har ett större ansvar. 

 Flertalet riktade statsbidrag slås samman till ett sektorsbidrag till skolan. Staten föreslås också 
skjuta till ytterligare 3 miljarder kronor till sektorsbidraget. 

 Skolverket bör etablera en regional organisation för att säkerställa ett aktivt och nära 
samarbete med huvudmännen i varje region. 

SOU 2020:33, Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning 

Utredningen ger förslag på hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal 
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras utifrån 
regionala och nationella kompetensbehov genom att: 

 Utbudet av utbildning bör bestämmas med hänsyn till både elevers efterfrågan och behov och 
arbetsmarknadens behov. 

 Tillgången till och bredden av yrkesutbildning i komvux behöver öka. 

 Staten ska stödja och styra skolhuvudmännen mer när det gäller planering och dimensionering 
av gymnasieutbildningen genom regionala ramar. 

 Den så kallade gymnasiemarknaden bör balanseras med fler inslag av planering och samarbete 
mellan huvudmän inom ett större område än den egna kommunen. 

 De fristående skolornas roll i utbildningssystemet ska stärkas. Den ökade statliga styrningen 
av utbudet ska gälla både kommunala och enskilda huvudmän. 

 Ett kompensatoriskt schablonbelopp ska stärka förutsättningarna för kompensatoriska åtgärder 
i gymnasieskolan. 

SOU 2020:67 Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska 

Utredningen föreslår bland annat att: 

 Kommunerna ska vara skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i 
förskolan. Den uppsökande verksamheten ska omfatta barn som inte är inskrivna i förskolan 
men som har rätt till allmän förskola. 
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 Det ska vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola till barn som har behov av 
förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska. Direktinskrivning innebär att 
kommunerna, utan att vårdnadshavarna har ansökt om det, ska erbjuda barn plats vid en 
förskola inför höstterminen det kalenderår då barnet fyller 3 år. 

 Förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5 års ålder. Förslaget innebär att 
skolplikten som huvudregel ska börja fullgöras i förskolan höstterminen det kalenderår då 
barnet fyller 5 år. 

Ytterligare utredningar som kan påverka skolverksamheten påtagligt är SOU 2021:11 och SOU 
2020:43. 

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven överlämnade sitt betänkande 20210226 
och föreslår bland annat: 

 Kunskapssammanställningar inom områdena elevhälsa och stöd som kan bidra till att förbättra 
huvudmäns, rektorers och lärares möjligheter att välja effektiva insatser ska tas fram. 

 Stöd för den utredning som ska genomföras för att ta ställning till en elevs behov av särskilt 
stöd ska tas fram 

 Ett krav på tillgång till speciallärare eller specialpedagog inom elevhälsan ska införas. 

 En numerär reglering av tillgång till elevhälsan ska införas som anger att en skolläkare får 
ansvara för högst 7 000 elever, en skolsköterska för högst 430 elever, en psykolog för högst 1 
000 elever och en kurator för högst 400 elever. 

 Det ska vara obligatoriskt för skolans huvudmän att redovisa tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och kurator på skolenhetsnivå. 

 En garanti för tidiga stödinsatser ska införas för elever som läser ämnena svenska, svenska 
som andraspråk och matematik enligt grundsärskolans kursplaner. 

 Grundsärskolans timplaner bör förändras. 

 Grundsärskola ska byta namn till anpassad grundskola och gymnasiesärskola ska byta namn 
till anpassad gymnasieskola. 

SOU 2020:43 Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper 

Utredningen föreslår bland annat att: 

 Ämnesbetyg ska ersätta kursbetygen och införas i en ämnesutformad gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. 

 Ämnen ska delas in i nivåer för att dels säkra likvärdigheten i utbildningen och för möjliggöra 
att ämnet kan läsas i olika omfattning på olika program. 

 Ämnesbetyg innebär att det för varje ämne finns betygskriterier och att när eleven uppnått en 
nivå sätts ett betyg i ämnet, vilket sedan ersätts när eleven uppnått nästa nivå och får ett nytt 
betyg i ämnet. 

 Kompensatorisk betygssättning ska införas. Det innebär att betygskriterierna för betygen A–D 
inte behöver vara uppfyllda i sin helhet utan läraren ska vid betygssättningen göra en 
sammantagen bedömning och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. 

 Ytterligare ett underkänt betygssteg, Fx, införs. 

Alla dessa utredningar är ännu på förslagsstadiet. 

Skolinspektionen genomför nu en tematisk kvalitetsgranskning av arbetet med individuella 
stödinsatser (extra anpassningar och särskilt stöd) i gymnasieskolan. Bessemerskolan har granskats 
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och återkopplingen visar på att arbetet i stort sett uppfyller kraven och att förbättringar krävs på några 
punkter. 

Slutrapport av granskningen som helhet kommer under vårterminen 2021. 

Skolinspektionen har även genomfört en kvalitetsgranskning av ämnet svenska som andra språk i 
årskurs 7-9. Slutsatserna kommer troligtvis att leda till skärpta krav på undervisningen. 

Det man kommit fram till är att: 

 På majoriteten av skolorna görs ofullständiga bedömningar av elevers behov av svenska som 
andraspråk. 

 På flertalet skolor finns svagheter i rektors ledning och utveckling av ämnet. 

 På mer än hälften av skolorna behöver utbildningen utvecklas. 

Pågående övergripande arbete som kommer att fortgå 

Nedan ges exempel på förvaltningsövergripande arbete inom olika områden som kommer att fortgå 
och utvecklas de närmaste åren. 

De projekt som pågår syftar till att utveckla och förändra arbetssätt och arbetsformer. 
Implementeringsfasen är central och tidskrävande för att framgång ska nås. 

Digitaliseringen i samhället kräver att skolan håller jämna steg med den både vad gäller teknik och 
kompetens. Enligt planen skulle alla nationella prov vara digitala från och med 2023. Införandet är nu 
uppskjutet tillsvidare på grund av en EU-dom rörande personuppgiftshantering. Digitala nationella 
prov kommer dock att införas på sikt, vilket kräver kompetensutveckling för lärare och det ställer krav 
på huvudmannen att tillhandahålla adekvat teknik. 

Ständig förbättring av det systematiska kvalitetsarbetet krävs för att det ska vidmakthållas och 
utvecklas. Arbetet med värdegrund, trygghet och studiero får heller aldrig stanna av och behöver hela 
tiden utvecklas. Samma sak gäller arbetet med processer, omvärldsspaning och den utvecklade 
redovisningen till nämnden i form av Resultatboken. 

Skolhusplanen 

Under våren 2020 pågick en skolhusplaneutredning i kommunen med syfte att identifiera nuläge, 
framtida struktur och dimensionering samt behov av underhåll och utbyggnad av lokaler för samtliga 
skolformer. Likvärdighetsperspektivet var centralt i utredningen. 

Syftet med att upprätta planen var att skapa underlag för de politiska beslut som ska fattas gällande 
den framtida lokalförsörjningen för samtliga skolformer i kommunen. 

I dagsläget finns beslut om att genomföra sex förstudier, vilket kommer att kräva resurser från 
förvaltningen och samverkan med övriga aktörer över tid. 

Medarbetare 

För att vara en attraktiv arbetsgivare, som lyckas bibehålla och rekrytera den personal som behövs, 
krävs insatser bland annat i form av kvalificerad och långsiktig kompetensutveckling och möjligheter 
till kollegialt lärande. 

Under perioden 2022-2027 beräknas 164 personer inom Kunskapsnämndens verksamheter gå i 
pension. Dessa fördelas enligt följande: Förskola – 40 personer, grundskola – 85 personer, 
grundsärskola – 6 personer, gymnasieskola – 30 personer och gymnasiesärskola – 3 personer. 

Kunskapsförvaltningen har en personal- och rekryteringsstrategi för 2019 – 2023. På grund av 
coronapandemin har inga utåtriktade insatser varit möjliga att genomföra under 2020. Planen kommer 
att revideras kontinuerligt med utgångspunkt i det kommunövergripande rekryteringsarbetet och 
omvärldsbevakning. 
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Hållbar samhällsutveckling 

Sandvikens kommun verkar för att minska sin klimatpåverkan. En utgångspunkt i det arbetet för 
skolan är de globala målen i Agenda 2030 och de delar som finns i kommunens Kretsloppsplan. 

Som framgår av ovanstående står skolan i Sandvikens kommun för många utmaningar de närmaste 
åren. I materialet ”Vägval för framtiden 3 Utmaningar i det kommunala uppdraget mot år 2030”, som 
SKR tagit fram, har 13 trender identifierats däribland Stigande förväntningar på välfärden, Hårdare 
konkurrens om kompetens, Ökad polarisering, Förändrat medielandskap och Minskad tillit. 
Utmaningarna i kombination med dessa trender kan skapa en oro inför framtiden när det gäller 
rekryteringen av såväl tjänstemän som politiker. Tuffa beslut kan komma att behöva fattas samtidigt 
som man då kan befara att enskilda personer kan utsättas för såväl påtryckningar som hot och våld. 
Mot den bakgrunden kan inte vikten av att lyfta fram utbildning och dess betydelse för att skapa 
demokratiska, självständiga och anställningsbara medborgare nog understrykas. Det handlar om att 
öka tilliten till verksamheterna och att skolan har ett hållbart arbete med att minska segregeringen och 
öka inkluderingen. Det är genom att lära tillsammans och umgås i en gemenskap som vi också får syn 
på oss själva, växer som individer och utvecklar tolerans och respekt. 
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Bilaga 3. Omsorgsnämnd 

Verksamhetsuppdrag 

Omsorgsnämnden ansvarar för omsorg till äldre personer och personer med funktionsnedsättning, 
enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, för assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110) samt utför 
personlig assistans enl SFB. Ansvaret omfattar även hälso- och sjukvårdsansvar som vårdgivare enligt 
§§ 18-18 d hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. 

Omsorgsnämnden samverkar med Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala 
funktionsrättsrådet (KFRR). 

Kommunfullmäktiges vision och övergripande målsättningar styr nämndens arbete på en strategisk 
nivå. Nämnden formulerar mål som styr den operativa verksamheten. 

Nämndens utgångspunkt är att alla insatser så långt som möjligt ska kunna ges i den enskildes ordinära 
boende. 

Nämnden har arbetsgivaransvar för förvaltningens personal med undantag för förvaltningschefen. 
Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens verksamhetsområde bedrivs i enlighet med 
arbetsmiljölagen (1977:1160), AML. Nämndens arbetsmiljöansvar omfattar även förvaltningschef 
inom nämndens verksamhetsområde. 

Förslag till kommunfullmäktiges mål 

Nedan redovisas nämndens förslag till kommunfullmäktiges mål för nämnden inom tre strategiska 
områden. 

Strategiskt område 

 Öka inkluderingen för sammanhållning och framtidstro i hela kommunen 
 Utarbeta och genomföra samverkan med ideella föreningar, andra förvaltningar och externa 

(exempelvis regionen) i syfte att öka upplevd och reell inkludering bland omsorgstagare 
genom exempelvis digital inkludering. 

Nämnden har små möjligheter att själv agera inom detta strategiska område. För Omsorgsnämnden är 
inkludering en viktig del för att möta den demografiska utvecklingen och därmed behovet av utbildad 
personal. 

Samverkan med övriga förvaltningar kommer här att vara en viktig framgångsfaktor. 

För att bidra till ett självständigt liv behövs insatser i form av uppsökande verksamhet, preventivt 
arbete, ett kultur- och fritidsliv för alla och ny teknik. 

En trygg boendemiljö med god tillgänglighet bidrar till självständighet för individen vilket också ökar 
livskvalitén. 

Omsorgsnämnden ser vikten av kvalificerad handledning samt inskolning och stöd i svenska språket. 

 Öka antalet elever som når behörighet till gymnasiet 
Nämnden har små möjligheter att själv agera inom detta strategiska område. För att stödja arbetet 
gällande elevers behörighet till gymnasiet kan Omsorgsnämnden bidra med förutsättningar för goda 
levnadsförhållanden, genom trygga anställningar, heltidstjänster och en bra arbetsmiljö och därmed 
gynnar trygga uppväxtförhållanden. 

 Genom ny teknik avlasta och förbättra arbetsförhållanden för förvaltningens medarbetare. 

 Bryta den ökade arbetslösheten 
Nämnden har små möjligheter att själv agera inom detta strategiska område därför blir samverkan, 
samarbete och en effektivisering samt en strikt ekonomisk hållning det viktigaste som nämnden kan 
åstadkomma för detta arbete. 
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Omsorgsnämnden vill öppna olika vägar in i arbetet och därmed skapa intresse för arbete inom vård 
och omsorg samt motivation till utbildning. 

 Utarbeta och genomföra samverkan med kunskapsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen 
för enklare väg in från utbildning på gymnasiet och eftergymnasial utbildning till anställning. 

 Utarbeta och genomföra samverkan med Arbetslivsförvaltningen för 
"arbetsmarknadsåtgärder" för kompletterande uppgifter inom Omsorgsförvaltningen. 

Ekonomiska resurser, Mnkr 

Totalt Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunbidrag 680,4 687,4 696,4 696,4 696,4 

Övriga intäkter 156,7 115,8 138,7 138,7 117,3 

Kostnader -824,8 -803,2 -835,1 -835,1 -813,7 

Resultat 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Verksamhetsområden - Budget 2022 

 

Framtidsbild 

Samhället står inför demografiska förändringar som innebär en kraftig ökning av andelen äldre, 
samtidigt som tillgången på kompetens minskar. De demografiska förändringarna kommer att ”ta fart” 
om ett par år, för att därefter öka. 

Omsorgsnämndens mål och vision är långsiktiga med fokus på bibehållen och/eller ökad kvalitet inom 
nämndens ekonomiska ramar. 

De strategier som nämnden har är bland annat ny teknik, nya arbetsmodeller och metoder, 
tydliggörande av roller och arbetsfördelning, kompetensutveckling, genusperspektivet, samverkan och 
delaktighet. Mycket av arbetet har påbörjats, men implementeringstakten behöver öka. 

Nämnden har initierat en utvecklings- och utredarenhet med nära koppling till förvaltningens 
medarbetare i avsikt att öka implementeringstakten, men också öka organisationens förmåga att fånga 
upp medarbetares och medborgares behov och synpunkter. Nämnden har en kommundoktorand knuten 
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till verksamheten. Kommundoktorandens viktigaste funktion är att vara ett stöd vid förändring 
avseende ny kunskap/forskning, initiera nya samarbetspartners på nationell och internationell nivå 
samt vara behjälplig vid utvärdering av nya arbetssätt. 

Närvarande chefer och en god dialog i förvaltningens alla delar är en av förutsättningarna för 
nämndens förmåga att leverera en god omsorg och vård. 

Tillgången och därmed möjligheten att rekrytera personal/kompetens kommer att kraftigt minska. Det 
blir därför allt viktigare att den personal nämnden har till förfogande används på bästa sätt. 
Arbetsmiljöperspektivet är av stor vikt vid implementering av nya strategier. Nämnden samarbetar 
med Högskolan i Gävle, Kunskapsförvaltningen och samhällslivsförvaltningen m fl. 

God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- 
och sjukvården. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med 
utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Detta kommer att påverka framförallt 
samverkan med Region Gävleborg. 

De förändringsstrategier som implementeras har miljömässigt goda effekter, framförallt då antalet 
resor kan reduceras. 

Under 2020 drabbades världen och Sandviken av Coronapandemin med sjukdomen covid-19 som 
följd. Hittills har pandemin inneburit en ökad belastning på omsorgsnämndens alla delar. Pandemin är 
fortfarande pågående och de långsiktiga effekterna är svårbedömda. Det är dock tydligt att 
omsorgsnämnden behöver ha beredskapslager av förbrukningsmaterial och skyddskläder. 

Nämndens behov av lokaler har belysts i lokalförsörjningsplanen. Kopplat till den demografiska 
utvecklingen finns ett behov av fler platser på särskilda boenden. De särskilda boenden nämnden idag 
förfogar över är i behov av renoveringar. Vid renoveringar och nybyggnation behöver, förutom antal 
och placering, hänsyn tas till lokalernas utformning utifrån ett effektivitets- och kvalitetsperspektiv, 
samt ett hänsynstagande till den tekniska utvecklingen. 

Lokaler och bostäder som är anpassade till målgruppen LSS. Nämnden har ett behov av 
servicelägenheter med omedelbar närhet till stöd och trygghet, dygnet runt. På sikt behövs även fler 
platser på gruppbostad. Behovet av gruppbostad är kopplat till tillgången på lämpliga 
servicelägenheter. Även på detta område behövs samma hänsynstagande göras som nämnts gällande 
särskilda boenden. 

Regeringen har aviserat ökade statsbidrag till kommunernas omsorg, bedömning av eventuella effekter 
får avvakta. 

Mängden statsbidrag ökar, både avseende mängd och storlek. De bidrar till att öka nämndens 
möjligheter till olika kvalitetshöjningar. Flera statsbidrag är riktade och kortsiktiga, vilket förvårar 
långsiktiga lösningar. 

Under 2021 har staten delat ut flera statsbidrag som Omsorgsnämnden har för avsikt att använda till 
ökad kvalitet i verksamheten. 
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Bilaga 4. Individ- och familjeomsorgsnämnd 

Verksamhetsuppdrag 

Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska 
och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten 
ska med hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för 
människornas självbestämmanderätt och integritet (Socialtjänstlagen 1 kap 1 §). 

Socialtjänstens specifika uppdrag inom kommunen är att bistå enskilda och familjer som av olika 
orsaker behöver stöd. Lagstiftningen som utgör grunden för det sociala arbetet inom individ- och 
familjeomsorgen är socialtjänstlagen (SoL), föräldrabalken (FB), lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska svara för service, upplysningar, råd och stöd till utsatta barn 
och deras familjer, vård och behandling till personer med beroendeproblematik, ekonomisk hjälp och 
annat bistånd till familjer samt enskilda som vistas i Sandvikens kommun. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för samordning av det kommunövergripande 
folkhälsoarbetet. Det innefattar bland annat förebyggande arbete gällande ANDTS (alkohol, narkotika, 
doping, tobak och spel) samt våldsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser. Syftet med 
verksamheten är att effektivisera och utveckla redan befintligt arbete samt att inspirera och initiera till 
nya aktiviteter och verksamheter som är främjande och förebyggande. Nämnden ansvarar även för 
handläggning av serveringstillstånd och tillsyn över befintliga serveringsställen. 

Individ- och familjeomsorgsnämndens främsta grundläggande värdering är respekt, vilket i synnerhet 
gäller för de personer som kommer i kontakt med nämndens verksamheter. En annan viktig 
utgångspunkt är samverkan, som är en förutsättning för samhällsnytta, bättre resursutnyttjande, 
kompetensöverföring och helhetsperspektiv. 

I fliken "Ändringslogg" kan du se din senaste kommentar. 

Förslag till kommunfullmäktiges mål 

Nedan redovisas nämndens förslag till kommunfullmäktiges mål för nämnden inom tre strategiska 
områden. 

Strategiskt område 

 Öka inkluderingen för sammanhållning och framtidstro i hela kommunen 
 Utveckla samverkan med medborgarna, civilsamhället och andra viktiga samhällsaktörer för 

att öka inkluderingen med utgångspunkt i rapporten om livsvillkor och levnadsvanor i 
Sandvikens kommun. 

Huvuduppdraget för individ- och familjeomsorgsnämndens ligger helt i linje med detta strategiska 
område, då det enligt Socialtjänstlagens portalparagraf (SoL 1 kap 1 §) är socialtjänstens uppgift att 
främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 
deltagande i samhällslivet. När individ- och familjeomsorgsnämndens verksamheter ges 
förutsättningar att utföra sitt arbete med hög kvalitet gynnas inkludering, sammanhållning och 
framtidstro i hela kommunen. 

Individ- och familjeomsorgens resultat och arbetsförhållanden speglar samhällsutvecklingen och 
konjunkturläget i landet. Den psykosociala ohälsan ökar, liksom skillnaderna i hälsa och 
välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper (Lägesrapport 2020, Individ- och 
familjeomsorg, Socialstyrelsen, Skillnader i livsvillkor och levnadsvanor, Sandvikens kommun, 2020). 
Det kräver en fördelningspolitisk diskussion på såväl nationell som lokal nivå. 

Rapporten om skillnader i livsvillkor och levnadsvanor tydliggör att det finns grupper av barn och 
ungdomar i Sandvikens kommun som lever i sammanhang där förutsättningarna är betydligt sämre än 
för majoriteten av kommuninvånarna. Att minska de strukturella socioekonomiska skillnaderna mellan 
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invånare tar tid och förutsätter att viktiga beslut tas på nationell nivå. Parallellt med övergripande 
strukturförändringar behöver lokala och mer direkta och konkreta insatser göras för att minimera 
konsekvenserna av den ojämlikhet som råder. Ett utvecklingsbehov finns när det gäller samverkan och 
mobilisering av grupper och system – både formella och informella sådana. Forskning och beprövad 
erfarenhet visar att mobiliserande trygghetsarbete i marginaliserade områden, i form av socialarbetare 
som skapar relation och tillit bland de människor som berörs, kan vara en väg att nå lyckat resultat. 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2019 att ge individ- och familjeomsorgsnämnden i uppdrag att 
starta en fältverksamhet. Syftet med verksamheten är att tidigt identifiera problem på gruppnivå, 
analysera orsaker och samla befintliga resurser. På så sätt utgör fältverksamheten ett viktigt instrument 
i nämndens förebyggande ansats och ett komplement till mer åtgärdande och behandlande insatser. För 
att nå framgång i det gemensamma och kommunövergripande inkluderingsarbetet är det viktigt att ta 
tillvara och stödja invånares delaktighet och inflytande. 

 Öka antalet elever som når behörighet till gymnasiet 
Att det långvariga beroendet av försörjningsstöd ökat under flera år innebär även att antalet barn i 
ekonomiskt svaga familjer blir allt fler. För barnen kan det medföra allvarliga hälsoproblem samt 
skapa otrygghet och stress, som får negativa konsekvenser i förskolan, i skolan och på fritiden vilket i 
sin tur påverkar arbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården såväl som antalet elever som når 
behörighet till gymnasiet. 

Individ- och familjeomsorgsnämndens arbete med barn och unga och deras familjer spänner över ett 
stort kunskapsområde och innehåller en mängd olika arbetsuppgifter av skiftande karaktär, vilka alla 
har betydelse för barns förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Förutom skillnader 
mellan socioekonomiska grupper utsätts en del barn för våld, missbruk, kriminalitet, sexuella 
övergrepp, människohandel eller försummelse. Individ- och familjeomsorgens förutsättningar att 
arbeta förebyggande och åtgärdande för att klara detta viktiga samhällsuppdrag kommer att ha 
betydelse för antalet elever som når behörighet till gymnasiet. 

Utbildning är en grundläggande skyddsfaktor för barn och ungas möjlighet till en fortsatt gynnsam 
livsutveckling. Tidiga insatser i samverkan med skolan är därför av avgörande betydelse för att ge 
barn och unga goda förutsättningar för en trygg och säker uppväxt. 

 Vidareutveckla och förstärka det förebyggande arbetet och samverkan med skola och regionen 
för att uppmärksamma barns skolresultat och hälsa genom tidig upptäckt och samordnade 
insatser. 

 Utveckla familjestödet så att det når alla familjer i kommunen med särskild satsning på de 
områden som har störst behov. 

 Bryta den ökade arbetslösheten 
Individ- och familjeomsorgens kostnader för ekonomiskt bistånd har under många år varit höga, och 
andelen hushåll med långvarigt behov av försörjningsstöd har blivit allt fler. Försörjningshindren kan 
grovt delas in i tre kategorier; arbetslöshet, sjukdom och ohälsa och sociala skäl (Socialstyrelsen 
2020). Orsakerna till att människor har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden är flera och ibland 
komplexa. För de personer som erhåller försörjningsstöd hänger orsakerna ofta samman med 
människors livssituation i övrigt och det är viktigt att se varje individs behov utöver behovet av 
försörjningsstöd. 

Kommunens förutsättningar att öka sysselsättningsgraden bland försörjningsstödstagare påverkas i 
hög utsträckning av arbetsmarknadspolitiska prioriteringar på nationell nivå. Långtidsarbetslösa utan 
förankring på arbetsmarknaden är i behov av stöd från många aktörer, varför samverkan mellan 
arbetsmarknadsverksamhet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedling m fl är av stor 
betydelse. Det digitala ansökningsförfarandet av försörjningsstöd som infördes under 2020 innebär en 
snabbare och mer effektiv handläggning samt att tid frigörs för socialt arbete, kartläggning av behov 
och planering av samverkande insatser för att öka förutsättningarna för egen försörjning för de mest 
utsatta grupperna. De satsningar som initierats i samverkan med arbetslivsförvaltningen och 
Arbetsförmedlingen för att bryta långtidsarbetslösheten, projektet Från bidrag till egen försörjning och 
de 350 extratjänsterna, beräknades i början av 2021 leda till att fler hushåll på sikt skulle bli 
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självförsörjande. Den utökade samverkan skulle också innebära en möjlighet att utreda arbetsförmåga 
och ge underlag för fortsatt planering, insatser via Arbetsförmedlingen eller ytterligare kontakter med 
hälso- och sjukvården. Under innevarande år har omstrukturering inom Arbetsförmedlingen inneburit 
försämrade förutsättningar att samverka vilket inverkar negativt på möjligheterna att öka 
försörjningsstödstagares sysselsättningsnivå. I det fortsatta arbetet är det av yttersta vikt att kommunen 
tillsammans prioriterar de individer som står längst ifrån arbetsmarknaden. 

 Vidareutveckla samverkan med Arbetslivsnämnden, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Region Gävleborg och tillse att det finns resurser för att gemensamt arbeta med de 
personer som står längst från arbetsmarknaden. 

Ekonomiska resurser, Mnkr 

Totalt Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunbidrag 200,6 209,6 219,6 219,6 219,6 

Övriga intäkter 23,4 15,2 13,6 13,6 13,6 

Kostnader -244 224,8 233,2 233,2 233,2 

Resultat -20 0 0 0 0 
 

Verksamhetsområden - Budget 2022 

 

Framtidsbild 

Individ- och familjeomsorgens ansvarsområde tenderar att utvidgas allt mer, dels genom att nya 
målgrupper definieras och lyfts fram, dels genom den förskjutning av ansvar för vissa grupper som 
ständigt pågår. Individ- och familjeomsorgen har begränsade möjligheter att göra strikta prioriteringar 
eller avgränsningar av arbetsuppgifter som andra huvudmän kan göra på grund av socialtjänstens 
lagstadgade yttersta ansvar för att invånarna får behövligt stöd och hjälp. Behoven av insatser från 
individ- och familjeomsorgen ökar inom samtliga verksamhetsområden. Det är en volymmässig 
ökning men människors problem och behov av stöd ökar också i omfattning både vad gäller 
komplexitet och varaktighet. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i sin ekonomirapport visat att kommuner och regioner 
har allt svårare att nå en ekonomi i balans. Barn, unga och äldre ökar ökar snabbare än den grupp som 
är i arbetsför ålder. Enligt SKR förväntas utmaningarna bli störst inom individ- och familjeomsorg och 
hemtjänst. De förutspår att kostnaderna för individ- och familjeomsorg kommer att öka mer än de 
totala kostnaderna för kommunerna. (Lägesrapport 2020, Individ- och familjeomsorg, Socialstyrelsen) 
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Kraven på att utveckla metoder i utredning och insats för specifika målgrupper av barn som lever i 
olika riskmiljöer blir allt tydligare från lagstiftarens sida. I arbetet med att höja nivån av inflytande och 
delaktighet kring barnet, dess föräldrar och nätverk samt samverkanspartners har ett 
nätverksorienterade arbete med en tydligare metodik inriktad på risk- och skyddsfaktorer fått större 
utrymme i handläggningen av utsatta barn. Ärendeinflödet ökar gällande både yngre och äldre barn, 
och antalet anmälningar gällande våld och övergrepp utgör en allt större bakomliggande orsak. 
Behovet av så kallade skyddsplaceringar av föräldrar och barn eller ungdomar har ökat de senaste åren 
som en följd av detta. De ökade kraven och det allt vidare ansvarsområdet går till viss del att möta 
med kompetenshöjning, tydlig inriktning mot öppenvårdslösningar samt utvecklad samverkan med de 
myndigheter som trots allt delar ansvaret för samhällets utsatta grupper. Det är dessa områden som 
individ- och familjeomsorgsnämnden behöver fortsätta prioritera, men för att klara uppdraget krävs 
både ett tillskott och en omfördelning av resurser. 

Den kostnadsökning som skett under senare år vad gäller placeringar i familjehem och på institution 
inom barn- och ungdomsvården beror dels på att fler barn och unga är i behov av vård utanför 
hemmet, dels på att en större andel barn och unga har en komplex problematik där neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, skadligt substansbruk, kriminalitet, våld och bristande hemförhållanden 
innebär omfattande vårdbehov. En utredning som genomfördes under hösten 2020 visar att bristen på 
resurser inom framför allt barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning är kostnadsdrivande. Akuta 
omhändertaganden, omplaceringar, utredningsarbete och andra tidskritiska arbetsuppgifter präglar 
arbetsvardagen, och har en negativ inverkan på förutsättningarna att uppnå goda behandlingsresultat 
och begränsa vårddygnen. En utökad bemanning inom barn- och ungdomsvårdens 
myndighetsutövning, dvs. socionomer, har bedömts nödvändig och akut för att säkerställa en 
verksamhet med god kvalitet och en ekonomi i balans, då en resurseffektiv barn- och ungdomsvård 
förutsätter väl underbyggda beslutsunderlag och kontinuerlig uppföljning och analys av 
behandlingsresultat. Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutade därför i januari 2021 att 
omfördela resurser till barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning. En utökning av antalet 
socionomer, parallellt med införandet av mer specialiserade arbetsuppgifter och förstärkt stöd i 
arbetsvardagen, förväntas säkerställa förhöjd kvalitet i utrednings- och uppföljningsarbete. Utökningen 
omfattar också familjehemssekreterare vilket syftar till att öka antalet familjehem i egen regi, och 
stödet till dem, för att förebygga sammanbrott, öka resurseffektiviteten samt förebygga och ersätta 
externa institutionsplaceringar. Ytterligare ett led i att minska placeringskostnaderna är individ- och 
familjeomsorgsnämndens beslut att under 2021 ställa om det kommunalt drivna ungdomsboendet till 
ett akut- och utredningsboende. 

Inom beroendevården är de ärenden som aktualiseras mer komplexa och svårhanterliga än tidigare. 
Personerna har ofta mer sammansatta problem bestående av både ett skadligt bruk eller beroende samt 
någon form av psykiatrisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En stor andel av de personer 
som vårdas på institution har omfattande behov av parallella insatser från flera huvudmän och 
gruppens behov är svåra att tillgodose i öppenvård. Socialstyrelsen har, som en del i den 
samsjuklighetsutredning som ska presenteras under hösten 2021, kartlagt förekomsten i landet och 
funnit att mer än hälften av de personer som år 2017 vårdades inom specialiserad öppenvård eller 
slutenvård för intag av beroendeframkallande substanser även fick vård för en eller flera psykiatriska 
diagnoser. Mörkertalet bedöms vara stort då beroendeproblematik ofta utgör hinder för diagnosticering 
inom psykiatrin. Personer med samsjuklighet behöver vård och stöd av flera verksamheter inom hälso- 
och sjukvården och socialtjänsten, vilket ställer krav på samverkan. Socialstyrelsen har 
uppmärksammat att det delade ansvaret mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst upplevs som 
otydlig och att oklarhet kring vem som har det ekonomiska ansvaret för olika insatser och brist på 
samsyn om begrepp och samsjuklighet försvårar samverkan. 

Personer med samsjuklighet har ofta flera olika psykiatriska diagnoser. En diagnos som är mycket 
vanlig tillsammans med andra psykiatriska diagnoser är ADHD. Socialstyrelsens kartläggning visar att 
av de barn som nydiagnostiserades med ADHD 2010 var det drygt 15 procent som någon gång under 
de följande 8 åren fick förstagångsvård för intag av beroendeframkallande substanser. Socialstyrelsen 
konstaterar att barn- och ungdomspsykiatrin i större uträckning kan behöva uppmärksamma barn och 
unga med ADHD som kan ha ett intag av beroendeframkallande substanser. För socialtjänsten innebär 
resultatet att utveckling av tidiga insatser i samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin är viktigt för 
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att förebygga utveckling av skadligt bruk eller beroende bland barn och ungdomar med ADHD och 
annan psykisk funktionsnedsättning. 

Förvaltningen saknar i mars 2021 öppenvårdsinsatser i egen regi för gruppen ungdomar och unga 
vuxna med skadligt bruk eller beroende. Då externa insatser förutsätter ett relativt omfattande risk- 
och skadligt bruk finns idag inga behandlingsalternativ för de ungdomar som befinner sig i ett 
begynnande stadium av drogexperimenterande. Ungdomar under 18 år ryms heller inte inom ramen 
för vuxenenhetens öppenvårdsverksamhet, delvis på grund av att nuvarande behandlingsmetoder är 
utformade för vuxna men även på grund av stor ärendemängd. Som en följd av avsaknaden av egna 
insatser har kostnaderna för extern öppenvård och placeringar ökat, en trend som bedöms fortsätta om 
inte alternativa lösningar utvecklas. Kunskapsutveckling gällande tidiga interventioner och ett ökat 
och mer varierat utbud av öppenvårdsinsatser kommer att vara nödvändigt för att förebygga framtida 
vårdbehov hos målgruppen unga med risk- och skadligt bruk. 

En annan målgrupp som uppmärksammats inom vuxenvården är personer som uppnått pensionsålder 
och som inte tidigare varit kända inom verksamheten. När de aktualiseras har ofta ett långt gånget och 
mycket omfattande skadligt bruk av alkohol framträtt. I Socialstyrelsens Lägesrapport 2020, Individ- 
och familjeomsorg, framgår att andelen med riskkonsumtion av alkohol minskade i befolkningen 
totalt, framför allt bland unga 2006-2018, medan den ökade bland äldre 65 år och äldre. I rapporten 
Vård och omsorg om äldre 2020 (Socialstyrelsen) tydliggörs också att alkoholkonsumtionen har ökat 
den senaste tioårsperioden för den äldre befolkningen, liksom vikten av ett välfungerande samarbete 
mellan hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och och beroendevården. Betonas bör att konsumtionen 
inte ökat i takt med stigande ålder utan att tidigare generationer varit mer återhållsamma i sin 
alkoholkonsumtion. 

Vuxenvården har under de senaste åren genomfört ett utvecklingsarbete som har lett till att antalet 
personer som vårdas på extern institution har minskat, färre placeringar genomförs med stöd av 
tvångslagstiftningen och vårdtiderna är kortare. Vård genomförs i de flesta fall med samtycke, 
öppenvårdsinsatser i hemmiljö erbjuds i större utsträckning samt att externa placeringar övergår till 
öppenvård på ett mer planerat sätt än tidigare. En förutsättning för att lyckas med insatser på 
hemmaplan är att bostadsfrågan kan lösas för den enskilde. 

Bostadsbristen påverkar verksamheten påtagligt, och allt mer tid måste ägnas åt boendefrågor trots att 
bristen på bostäder inte i huvudsak är socialtjänstens ansvar. Placeringar av vuxna och ungdomar på 
institution kan i vissa fall inte avslutas eftersom bostadsfrågan inte kan lösas. Det innebär förutom 
förlängda vårdtider och att det blir stopp i genomströmningen i de interna verksamheterna, att den 
enskildes möjligheter till utveckling och självständighet försenas. Trångboddheten är påtaglig och får 
negativa konsekvenser till exempel vad gäller barn och ungas möjligheter till integritet och studiero. 
Problemen med hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden har främst strukturella orsaker: 
brist på lämpliga bostäder, hyresnivåer som hushåll med svag ekonomi inte klarar och höga krav för 
att godkännas som hyresgäst. Socialtjänsten får ta ett allt större ansvar på den så kallade sekundära 
bostadsmarknaden med ansvar för hyresavtal förenat med särskilda villkor för personer som inte blir 
godkända på ordinarie bostadsmarknad (Individ- och familjeomsorg, Lägesrapport 2020, 
Socialstyrelsen). 

Arbetet med frågor som rör våld i nära relation och hedersrelaterat våld behöver prioriteras även 
fortsättningsvis. Socialtjänsten har ett ansvar att upptäcka och identifiera våldsutsatthet, utreda behov 
och göra riskbedömningar, ge stöd och insatser samt samordna olika aktörers roller och uppdrag. Barn 
och ungas utsatthet ska särskilt beaktas. Kontinuerlig kompetens- och metodutveckling inom området 
är nödvändig för att säkerställa god kvalitet och rättssäkerhet. Stöd till våldsutövare, som idag erbjuds 
i begränsad omfattning, behöver stärkas och utvecklas. Sett ur ett folkhälsoperspektiv är ett 
våldsförebyggande arbete en strategisk framtidsfråga för kommunen, vilket fullmäktige fattat beslut 
om. Att arbeta mot målet En kommun fri från våld kräver ett gemensamt, långsiktigt arbete inom hela 
den kommunala organisationen tillsammans med andra berörda samhällsinstanser. 

Under den senaste tioårsperioden har kostnaderna för IFO per invånare varit lägre i Sandviken än i 
jämförbara kommuner, enligt statistik från SCB redovisad av RKA (Rådet för kommunal analys). När 
det gäller barn- och ungdomsvården har dessa skillnader i kostnader varit markanta. Det är först år 



 
 

Sid 61 (81 ) 

2019 som förhållandena är de omvända. Individ- och familjeomsorgsnämnden ser små möjligheter att 
genomföra kostnadsreduceringar som motsvarar verksamhetens behov av ökade resurser utan att det 
får långtgående konsekvenser för enskilda individer, personalens arbetsmiljö och för kommunens 
ekonomi. Nedläggning av boenden och neddragning eller upphörande av öppenvårdsverksamheter 
kommer att innebära att motsvarande tjänster behöver köpas externt, att vissa målgrupper inte kommer 
att kunna erbjudas stöd och att institutionsplaceringarna kommer att öka och därmed kostnaderna. 

Den omfördelning inom budget till barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning som nämnden 
beslutat om är ett led i att stärka kvaliteten och att skapa förutsättningar för tidigt och samordnat stöd 
till enskilda och familjer. Omställningen av ungdomsboendet och det utvecklingsarbete som fortgår 
inom beroendevård och försörjningsstöd har samma syfte. Utvecklingen av antalet biståndsinsatser är 
svår att förutse och påverka på kort sikt, liksom kostnaderna inom individ- och 
familjeomsorgsområdet. En liten volymökning av antalet placerade kan generera höga vårdkostnader, 
men genom att konsekvent prioritera insatser inom kommunen i samverkan med andra aktörer, är 
förhoppningen att skapa hållbara behandlingsinsatser och på sikt minska antalet externa vårddygn. På 
så sätt avser nämnden bidra till en stärkt samhällsekonomi och en ökad inkludering, för 
sammanhållning och framtidstro i hela kommunen. 
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Bilaga 5. Kultur- och fritidsnämnd 

Verksamhetsuppdrag 

Kultur- och fritidsnämndens kulturverksamhet omfattar enligt reglemente kulturskoleverksamhet, 
biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen (2013:801), museiverksamhet, utdelande av kulturpris 
samt konstverksamhet. Konstverksamheten består av offentlig konstnärlig utsmyckning på kommunal 
mark, offentlig konst i kommunens lokaler, konsthallsverksamhet samt förvaltning av kommunens 
konstsamling. I kulturverksamheten ingår programverksamhet och annat samarbete kring 
Kulturcentrum samt kultur i skolan för barn och elever i förskola, grundskola och grundsärskola som 
utförs tillsammans med kunskapsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet omfattar enligt reglemente upplåtelse av kommunala 
idrottsanläggningar, kommunala badanläggningar och friluftsbad, simskoleverksamhet för grundskola 
samt mötesplatser för ungdomar (ungdoms/fritidsgårdar) och skollovsverksamhet. Sex mötesplatser 
för unga drivs i egen regi och genom samverkan med och stöd till ideella föreningar. Kultur- och 
fritidsnämnden ansvarar för stöd och bidrag till ideella föreningar, studieförbund och andra 
organisationer samt för att främja förutsättningarna för friluftsliv, fritidsfiske och 
fritidsbåtsverksamhet. Andra uppgifter för kultur- och fritidsnämnden är kultur- och fritidsevenemang 
i syfte att stärka kommunens attraktionskraft och att sköta kommunens uppgifter enligt lotterilagen 
(1994:1000) 

Utöver reglemente och målstyrning styrs kultur- och fritidsnämndens verksamhet av Kultur- och 
fritidspolitiskt program och Biblioteksplan för Sandvikens kommun, båda antagna av 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har antagit tre fokusområden för alla nämnder: bryta den 
ökade arbetslösheten, öka antalet elever som når behörighet till gymnasiet, öka inkludering för 
sammanhållning och framtidstro i hela kommunen. Kultur- och fritidsnämnden samverkar med 
regionen och länets andra kommuner i den så kallade samverkansmodellen vilken styrs av Regional 
kulturplan enligt beslut i regionfullmäktige. Den regionala kulturplanen är styrande för regionala 
verksamheter (i Sandviken gäller det Litterturhuset Trampolin) och vägledande för övriga kommunala 
verksamheter. 

Förslag till kommunfullmäktiges mål 

Nedan redovisas nämndens förslag till kommunfullmäktiges mål för nämnden inom tre strategiska 
områden. 

Strategiskt område  

 Öka inkluderingen för sammanhållning och framtidstro i hela kommunen 
Det kultur- och fritidspolitiska programmet säger att kultur och idrott ska vara tillgänglig och 
angelägen för alla oavsett sociala och ekonomiska förutsättningar. Kultur- och fritidspolitiken ska 
bidra till ett jämlikt, tolerant och öppet samhälle och underlätta för alla att i trygghet få möta olikhet 
och se nya möjligheter, kulturer och sammanhang. 

Ett inkluderande, sammanhållet samhälle med framtidstro vårdar sitt kulturarv. Att förvalta kulturarvet 
innebär att ge framtida generationer möjlighet att göra sin värdering av det som nutiden kanske inte 
uppskattat. 

Viktiga ställningstaganden är att kultur för barn och unga ska vara prioriterat i det kommunala utbudet 
och att barn och ungas möjlighet att idrotta ska vara prioriterad framför vuxnas. Kulturskolan ska 
bredda sitt utbud av olika konstnärliga uttrycksformer och barn och unga ska ges möjlighet att 
upptäcka natur- och friluftsliv. Mötesplatser för föreningsliv, kulturupplevelser, idrott- spontanidrott 
och motion ska tillsammans med civilsamhället utvecklas och göras mer tillgängliga i 
kommundelarna. 

 fler elever deltar i Kulturskolans verksamhet genom breddad rekrytering 

 ökad tillgång till idrottsanläggningar och anläggningar för spontanidrott och motion 
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 Öka antalet elever som når behörighet till gymnasiet  
Det kultur- och fritidspolitiska programmet säger att barn och ungas möjligheter att forma sin egen 
identitet är beroende av möjligheterna att kunna prova olika aktiviteter, sätt att vara och uttrycka sig 
på. Viktiga ställningstaganden är att alla skolbarn ges samma rätt och möjligheter att uppleva och 
skapa kultur genom Kulturlöftet och Skapande skola och därmed bidra till ökad måluppfyllelse i 
förskola och grundskola. Det läsfrämjande arbetet är centralt och Litteraturhuset Trampolin är viktig 
resurs i att utveckla metoder för det. Enligt reglemente är kultur- och fritidsnämndens ansvarig för att 
möjliggöra simskoleverksamhet för grundskolan. Simkunnighet krävs för godkända betyg i idrott och 
hälsa. 

 ett utvecklat samarbete med Kunskapsnämnden om läsfrämjande arbete, Kulturlöftet och 
Skapande skola. 

 Bryta den ökade arbetslösheten 
Det kultur- och fritidspolitiska programmet säger att möjligheterna att leva ett aktivt liv i en attraktiv 
livsmiljö är en viktig fråga för om man väljer att bosätta sig och för att företag ska välja att etablera sig 
i kommunen. Kultur- och fritidspolitikern bidrar till attraktiva livsmiljöer i hela kommunen och är 
därmed en central del av tillväxtpolitiken och ett ökat företagande. Kommunen förvaltar en tradition 
av en hög ambitionsnivå inom kultur – och fritidsområdet. Där spelar föreningsliv, studieförbund och 
övrigt civilsamhälle en viktig roll. 

Viktiga ställningstagande är att tillsammans med Göransson arena, Högbo Bruk och andra parter 
utveckla evenemangsverksamheten, att Parkbadet förblir ett attraktivt äventyrsbad och en komplett 
friskvårdsanläggning samt att kommunens spår, leder, bad och naturmiljöer utvecklas och görs mer 
tillgängliga. 

Individens känsla av sammanhang, egenmakt och självtillit är viktigt för inkludering, möjlighet till 
arbete eller eget företagande. Viktiga ställningstaganden är att ungdomars initiativkraft och ambitioner 
ska tas till vara och uppmuntras genom ett coachande arbetssätt i ungdomsverksamheten och på alla 
mötesplatser för ungdomar 

 attraktiva livsmiljöer för boende och företagande i hela kommunen 

Ekonomiska resurser, Mnkr 

Totalt Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunbidrag 131,5 132,2 137,2 137,2 137,2 

Övriga intäkter 15,9 17,6 17,4 17,4 17,4 

Kostnader 147,9 149,8 154,6 154,6 154,6 

Resultat -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verksamhetsområden - Budget 2022 
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Framtidsbild 

Kultur- och fritidsnämnden ser behov av fler idrottsanläggningar och har fattat beslut om ny multihall 
och ny hall för gymnastiken i Sandvikens tätort samt en ny idrottshall i Storvik. Byggstart är planerat 
till 2022. Det kultur- och fritidspolitiska programmet lyfter fram lek, spontanidrott, utomhusaktiviteter 
och möjlighet till rörelse som viktiga aspekter av samhällsplaneringen och kultur- och fritidsnämnden 
prioriterar ökade möjligheter till spontanidrott, motion och friluftsliv. Utredningen Idrott 2030 visar på 
behov av renovering och anpassningar av nuvarande anläggningsbestånd för att möta nya krav och 
förväntningar. Ökade satsningar på idrott, rörelse och hälsa ses av kultur- och fritidsnämnden som 
nödvändiga delar i att hantera pandemins följder. Under pandemin har kultur- och fritidsnämndens 
prioriterade målgrupp, barn- och ungdomar under lång tid haft begränsade möjligheter till idrott, 
kultur- och fritidsaktiviteter och en omstart är påkallad för framtidstro och sammanhållning. 
Kommunen ska enligt det kultur- och fritidspolitiska programmet vara en möjliggörare och 
kompensera för barns olika uppväxtvillkor. Skolan är central del i det och samordning med 
framtagandet av framtidens skola är avgörande för att framgångsrikt tillvarata idrottens bidrag till 
samhällsutvecklingen. 
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Bilaga 6. Arbetslivsnämnd 

Verksamhetsuppdrag 

Reglemente 

Nämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:45) om arbetslöshetsnämnd. 

Nämnden ansvarar för program- och projektaktiviteter för arbetslösa enligt kommunal medverkan i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 

Nämnden ansvarar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt lagen (2010:197) 

Nämnden ansvarar för den samlade kommunala vuxenutbildningen inom Centrum för vuxnas lärande 
inklusive särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare enligt skollagen 
(2010:800) samt yrkesutbildning efter beviljande från yrkeshögskolemyndigheten. 

Arbetslivsnämndens övergripande uppdrag är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad genom 
jobb och studier för olika målgrupper i kommunen. I detta ingår bland annat ansvaret för etablering 
och integration av flyktingar med uppehållstillstånd. 

Politisk inriktning 

Arbetslivsnämnden underlag till kommunplan utgår från tre fastställda fokusområden: 

- Att bryta den ökade arbetslösheten. 
- Att öka andelen elever som når behörighet till gymnasiet. 
- Att öka inkluderingen för sammanhållning och framtidstro i hela kommunen. 

För att nå våra målsättningar och på bästa möjliga sätt arbeta enligt våra prioriteringar är tillit till 
varandra, samverkan med andra aktörer och öppenhet för att ta till oss goda exempel och innovationer 
vägledande i vårt arbete. 

Arbetslivsnämnden övergripande politiska prioriteringar 

Varaktig egenförsörjning Möjligheten att försörja sig själv skapar framtidstro för individen och 
stärker sammanhållningen i samhället. Våra aktiviteter ska bidra till att deltagarna så fort som möjligt 
går vidare till en varaktig egenförsörjning. Det innebär stora krav på förmågan till anpassning efter 
individens särskilda behov och förutsättningar. Utbildningsnivån i kommunen medför att det finns ett 
särskilt stort behov av kompetensutveckling och utbildning för att fler ska blir konkurrenskraftig på 
arbetsmarknaden. 

Arbetsmarknadens kompetensbehov Kompetensförsörjning är en av arbetsmarknadens största 
utmaningar. För att stärka arbetsmarknaden så att arbetstillfällen bibehålls och fler kan skapas, ska 
våra verksamheter vara matchade mot ett långsiktigt kompetensförsörjningsbehov, och de som deltagit 
i våra verksamheter ska vara attraktiva på arbetsmarknaden. 

En hållbar arbetsgivare Medarbetarna är vår främsta resurs. Arbetslivsnämnden ska vara en attraktiv 
arbetsgivare där medarbetarna har möjlighet att utvecklas, känner tillit och delaktighet i utvecklingen 
av våra verksamheter. Våra medarbetare bidrar till och ska ha förståelse för nämndens prioriteringar. 

Långsiktig ekonomisk hushållning Kostnadseffektivitet och prioriteringar av ekonomiska resurser är 
en självklarhet. För att få större möjlighet att långsiktigt utveckla våra verksamheter och minska risken 
för hastigt uppkomna omställningar krävs en ekonomi i balans och att vi ständigt arbetar med 
nödvändiga effektiviseringar. Att ha god beredskap för ekonomiska prioriteringar är av stor vikt i en 
osäker omvärld 

Helhetssyn - Samverkan - Dialog 

Ledorden för den nya lednings- och styrningsmodellen för Sandvikens kommun är Helhetssyn - 
Samverkan - Dialog. Det är därför, tillsammans med kommunens tre övergripande politiska 
målsättningar för mandatperioden, också en utgångspunkt för Arbetslivsnämndens arbete med sitt 
målstyrningsarbete för år 2022. 
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Helhetssyn - Sandvikens utmaningar som särskilt påverkar Arbetslivsnämndens 
verksamhetsförutsättningar, men där åtgärder och ansvar ligger inom den samlade 
kommunkoncernen: 

 Systematiskt och organisatorisk tillämpning av principen att kostnader och intäkter behöver 
kopplas ihop verksamhetsmässigt, för att skapa ekonomiskt sunda förutsättningar. Exempelvis 
ett mer direkt samband mellan försörjningsstöd och arbetsmarknads- och utbildningsinsatser, 
och att intäkterna följer kostnader för elever som hoppat av gymnasieskolan. 

 Stärkt företagsklimat genom mer aktiv detaljplanering och infrastruktur för mer omfattande 
bostadsbyggande och företagande. 

 Fler aktiviteter för att utveckla mer positiva attityder till företagande. 
 Fastställande av en politisk målsättning för befolkningsutvecklingen, som styrande för 

satsningar på bostadsbyggande. 
 Satsa på nya motivationshöjande aktiviteter i skolan som kan stärka framtidstro hos barn och 

ungdomar, som exempelvis mer omfattande företagsutbyte och arbetsmarknadskunskap redan 
från årskurs 3. 

 Motverka segregation i skolan och i bostadsmiljöer genom förnyelseprojekt och blandade 
upplåtelseformer i befintliga bostadsområden. 

 Arbetslivsnämnden är öppen för eventuella organisatoriska förändringar som krävs för att 
förverkliga nämndens målsättningar. 

Samverkan - De övergripande verksamhetsmål för Arbetslivsnämnden som i sitt genomförande 
förutsätter samverkan med andra nämnder, bolag företag eller aktörer: 

1. Sandvikens kommuns Arbetslivsförvaltning som valbar aktör inom "Kundval Rusta och 
Matcha" (KROM) via samarbete med Högbo Bruk. 

2. Fortsatt utvecklad samverkan mellan yrkesutbildningarna inom gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen samt näringslivet för ökad attraktionskraft och studiemotivation samt 
fortsätta utveckla samverkan mellan gymnasieskolan och det "Kommunala Aktivitetsansvaret" 
(KAA) för fler till fullföljd gymnasieutbildning. 

3. Fortsatt utvecklad samverkan med individ- och familjeomsorgen kring satsningen på projekt 
Från bidrag till egen försörjning 

4. Fortsatt utvecklad samverkan med stöd av Arbetsförmedlingens "verktygslåda". 

Dialog - En organiserad och strukturerad dialog, för att uppnå helhetssyn och samverkan: 
Dialog för helheten - Kommunkoncernen: 

 Forum framtid - innehållande fakta och analys samt mål och insatser för att påverka 
utvecklingen 

 Forum strategi - med samsyn kring strategi, taktik och resurser för att möte och påverka 
utvecklingen. 

Dialog för samverkan - Arbetslivsnämnden: 

 Strukturerat utbyte och samarbete med andra nämnder, bolag, företag och andra aktörer 
 Nämndplan och den samlade kommunplanen 

Förslag till kommunfullmäktiges mål 

Nedan redovisas nämndens förslag till kommunfullmäktiges mål för nämnden inom tre strategiska 
områden. 

Strategiskt område 

 Öka inkluderingen för sammanhållning och framtidstro i hela kommunen 
För att kunna fortsätta arbeta för att bryta den strukturella arbetslösheten i Sandviken, även inom 
ramen för en reformerad statlig arbetsmarknadspolitik, är det viktigt att kommunen även kan fortsätta 
utveckla samverkan både inom kommunen och framför allt med den nya arbetsmarknadsmyndigheten. 
I detta ingår även fortsättningen på trepartssamarbetet inom satsningen "från bidrag till egen 
försörjning", där det är viktigt att hitta långsiktiga former och innehåll för de mest kostnadseffektiva 
processerna för Sandvikens kommun. I detta sammanhang behöver bland annat även resurser 
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tillskapas för lönebidragsanställningar, som kan användas för arbetslösa som inte har full 
arbetsförmåga. 

Strävan är här, som tidigare, att bygga detta på årliga överenskommelser med den nya 
arbetsmarknadsmyndigheten om målgrupper och olika former av insatser som kan ge fler möjligheter 
till arbete och egen försörjning, vilket är de viktigaste faktorerna för att öka inkluderingen och minska 
utanförskap. 

 Fortsatt utvecklad samverkan med individ- och familjeomsorgen kring satsningen på projekt 
Från bidrag till egen försörjning. 

 Fortsatt utvecklad samverkan med stöd av Arbetsförmedlingens "verktygslåda" 

 Öka antalet elever som når behörighet till gymnasiet 
 Fortsatt utvecklad samverkan mellan yrkesutbildningarna inom gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen samt näringslivet för ökad attraktionskraft och studiemotivation samt 
fortsätta utveckla samverkan mellan gymnasieskolan och det Kommunala Aktivitetsansvaret 
(KAA) för fler till fullföljd gymnasieutbildning. 

I betänkandet "Gemensamt ansvar" inom ramen för utredningen om planering och dimensionering av 
Komvux och gymnasieskolan (SOU 202:33) presenterades en helt ny modell för statens styrning av 
den reguljära yrkesutbildningen. I ett första steg föreslås Skolverket utforma rekommendationer, och i 
ett andra steg beslut om ramar för yrkesutbildningen på gymnasial nivå. Detta ska ske inom ramen för 
mellankommunal samverkan, och baseras på minst tre kommuner i samverkan. För att möta detta bör 
Sandvikens kommun sträva mot att öka samverkan och samnyttjande mellan gymnasieskolans och 
vuxenutbildningens yrkesutbildningar samt näringslivet, inte minst för att öka utbildningarnas 
attraktionskraft och för ökad studiemotivation i grundskolan för behörighet till gymnasiet 

Det kommunala aktivitetsansvaret inriktas på att fånga upp de ungdomar under 20 år som hamnar 
utanför eller hoppar av gymnasieskolan. Aktiviteterna syftar till att stärka ungdomarnas egen tilltro 
och förmåga för återgång till att fullfölja tidigare eller gå vidare till nya studier eller arbete. Ett 
verksamhetsmässigt utvecklingsmål är att fortsätta utveckla samverkan med gymnasieskolan för färre 
avhopp, för möjligheter till elevhälsa för KAA-ungdomarna och för möjligheterna till att fullfölja en 
gymnasieexamen eller studiebevis. 

 Bryta den ökade arbetslösheten 
Det pågår en rad förändringar av såväl Sveriges arbetsmarknads- som utbildningspolitik som kommer 
att påverka Arbetslivsnämndens verksamheter. Exempel på stora förändringar är utvidgningen av 
vuxenutbildningens målgrupper i Skollagen, med början 1 juli 2021, statens utvidgade styrning av den 
kommunala yrkesutbildningens omfattning och innehåll samt arbetsmarknadspolitikens förändring 
som innebär att arbetsförmedlingen omvandlas till en upphandlande och avropande myndighet som 
följer upp fristående leverantörer av arbetsmarknadstjänster. 

Arbetslivsförvaltningen har en rad komparativa fördelar för arbetslösas väg till arbete och egen 
försörjning. Dels kan Arbetslivsförvaltningen nyttja kommunen som en av de största arbetsgivarna i 
arbetsmarknadsregionen. och kan därmed bland annat utgöra en viktig anordnare av arbetsträning och 
praktik. Dels finns den direkta kopplingen mellan aktiveringsinsatser och reguljär utbildning, för 
vilken kommunen är den största huvudmannen. 

Därför är strävan att Sandvikens kommun kan fortsätta att vara en tjänsteleverantör till den nya 
Arbetsmarknadsmyndigheten. 

 Sandvikens Arbetslivsförvaltning som tjänsteleverantör till den nya 
Arbetsmarknadsmyndigheten. 
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Ekonomiska resurser, Mnkr 

Totalt Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunbidrag 76,9 78,2 88,2 88,2 88,2 

Övriga intäkter 138,4 202,8 108,7 108,7 108,7 

Kostnader -214,2 -281,0 -196,9 -196,9 -196,9 

Resultat 1,1 0 0 0 0 
 

Verksamhetsområden - Budget 2022 

 

Framtidsbild 

Osäkerheten såväl kring arbetslöshetsutvecklingen, i Coronapandemins spår, som kring den nya 
statliga arbetsmarknadspolitiken, som kan komma att kraftigt påverka nämndens ekonomiska och 
praktiska förutsättningar, gör det extra svårt för Arbetslivsnämndens framtidsbedömningar. Detta 
tillsammans med att 2022 är ett valår, vars resultat i allra högsta grad kan innebära nya inriktningar på 
den nationella politiken, bidrar till osäkerheten inför framtiden. 

Den tilltänkta nya statliga arbetsmarknadspolitiken innebär för år 2022 att Arbetsförmedlingen 
omformas till en mer renodlad upphandlande och uppföljande myndighet. Kundkontakterna kommer 
att skötas via fristående aktörer som upphandlas via LOU eller avropas via LOV, i ett nytt system 
kallat Kundval Rusta & Matcha (KROM). Möjligheterna till avtal med kommunerna kommer att 
finnas kvar, men det är osäkert för vad och i vilken omfattning. 

Den statliga styrningen av kommunernas yrkesutbildningar kopplat till de generella statsbidragen, 
såväl inom gymnasieskolan som inom vuxenutbildningen, kommer också att successivt förändras med 
början år 2022. 

Det nya regionala Europeiska Socialfondsprogrammet (ESF) för åren 2021-2027 påverkas också av 
omläggningen av arbetsmarknadspolitiken, vilket gör att det i dagsläget är svårt att bedöma hur det 
kommer att påverka Arbetslivsnämndens möjligheter och förutsättningar till ESF-stöd. 

Däremot är det klart att den kommunala satsningen på ”Från bidrag till egen försörjning”, med 
påföljande påverkan på Arbetslivsnämndens samtliga verksamheter, fortsätter under 2022. Detta gäller 
även om den förändrade statliga arbetsmarknadspolitiken kan komma att förändra de praktiska och 
ekonomiska förutsättningarna för dessa insatser. 

Vidare är ambitionen att upprätthålla det utbud och volym som vuxenutbildningen CVL uppnått 
genom den kraftiga utbyggnaden av utbildningsplatser och yrkesutbildningar sedan år 2015. 
Undantaget är Sfi (svenska för invandrare) som krymper på grund av minskad invandring, och därmed 
kraftigt minskande statsbidrag från Migrationsverket. 

  



 
 

Sid 69 (81 ) 

Bilaga 7. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Verksamhetsuppdrag 

Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner samverkar i en gemensam samhällsbyggnadsnämnd, 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS). Till nämnden hör en gemensam förvaltning; 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. 

Syftet med samverkan är att säkerställa en effektiv och rättssäker kommunal service för medborgare 
och näringsliv. Samverkan möjliggör ett bredare utbud av tjänster med ökad tillgänglighet. Genom ett 
medvetet och strategiskt arbete med fokus på hållbar samhällsutveckling kan känslan av 
sammanhållning och framtidstro i kommunerna öka. 

Nämnden är kommunens byggnadsnämnd med ansvar för bland annat prövning av lov och 
förhandsbesked samt tillsyn inom plan- och byggområdet. Nämnden ansvarar för samhällsplaneringen 
genom att bland annat ta fram detaljplaner och det strategiska arbetet med översiktsplanering. I 
verksamheten ingår ansvar för gestaltningen, kulturmiljöfrågor, trafikplanering och utvecklingen av 
den bebyggda miljön. Nämnden bistår med planerings- och gestaltningskompetens i olika projekt för 
att driva den fysiska miljöns utveckling framåt enligt uppställda mål och riktlinjer. Nämnden är 
representerad i externa utvecklingsarbeten på nationell, regional och mellankommunal nivå 

Nämnden ansvarar för tillsyn inom bland annat miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lag om tobak 
och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Tillsynen sker för att 
säkerställa en säker, hälsosam och god miljö. Nämnden ansvarar för strategiskt miljöarbete, energi- 
och klimatrådgivning, samordning av klimatanpassningsarbete och kalkning samt är kommunernas 
naturvårdsorgan. För Sandvikens och Hofors kommuner ansvarar nämnden för skyddsjakt. 

Nämnden ansvarar för geografisk information, inmätning, utstakning och kartproduktion samt 
fastighetsrättslig rådgivning inom våra tre kommuner. För Sandviken och Ockelbo sker beredning av 
ortnamnsärenden. Den kommunala fastighetsbildningsmyndigheten i Sandviken är organiserad här och 
har ansvar för fastighetsbildning. 

Nämnden är kommunernas trafiknämnd. Andra områden är flyttning av fordon och 
bostadsanpassningsbidrag, för Sandvikens kommun skolskjuts- och färdtjänstverksamheten och för 
Hofors kommun kontakten mot Region Gävleborg i färdtjänst- och riksfärdtjänstfrågor. 

Förslag till kommunfullmäktiges mål 

Nedan redovisas nämndens förslag till kommunfullmäktiges mål för nämnden inom tre strategiska 
områden. 

Strategiskt område 

 Öka inkluderingen för sammanhållning och framtidstro i hela kommunen 
För att bygga ett hållbart samhälle krävs en långsiktig och modig samhällsplanering som visar nya 
vägar. Planläggningen ska skapa förutsättningar för att människor mår bra och trivs, att det finns 
trygga och attraktiva miljöer som skapar samhörighet och framtidstro. Även byggandet och 
förvaltningen av våra miljöer behöver fungera väl för att förverkliga och bibehålla planeringens 
intentioner. En viktig del för att skapa ett inkluderande samhälle är att samhällsutvecklingen sker ur ett 
socioekonomiskt perspektiv, där barriärer byggs bort. 

För att skapa framtidens samhälle behöver dessutom alla delta och bli hörda, från unga till äldre, de 
som är uppvuxna i kommunerna till nyinflyttade och de som bedriver verksamhet. Samråden för 
samhällsutvecklingen måste öppnas och fler grupper i samhället nås. En viktig grupp som ska 
prioriteras är våra barn och unga. Genom deras deltagande kan vi skapa trygga och kreativa miljöer 
som ökar deras motivation till lärande och utveckling. 

Genom ett inkluderande samhälle, där fler deltar i samhällsutvecklingen är förhoppningen att fler även 
kan ta del av den gemensamma arbetsmarknaden och genom det bidra till minskad arbetslöshet. 
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 För att skapa miljöer där människor mår bra och trivs ska social hållbarhet vara en naturlig 
och självklar del i VGS arbete med samhällsutvecklingen. 

 För att skapa samhörighet och framtidstro ska VGS skapa förutsättningar för att fler 
samhällsgrupper deltar i samhällsutvecklingen. 

 Öka antalet elever som når behörighet till gymnasiet 
Nämnden har valt att prioritera mål inom de två andra områdena och därav saknas mål för detta 
område. Nämnden ser däremot att målen under området öka inkluderingen för sammanhållning och 
framtidstro i hela kommunen ger positiva effekter även på detta område. 

 Bryta den ökade arbetslösheten 
För att bryta arbetslösheten behövs ett positivt företagsklimat där VGS underlättar för företagarna 
genom god service, enkla och effektiva processer samt genom förtroendefulla kontakter. För att nå dit 
behöver medborgarna och företagarna vara delaktiga i utvecklingen av våra processer och tjänster. 

För att bidra till utvecklingen och till att kommunerna klarar av att möta upp efterfrågan av 
nyetablering och utveckling av befintliga verksamheter behöver VGS arbeta för en god planberedskap. 
Genom god planberedskap kan kommunerna växa och nya arbetstillfällen skapas. För att nå en god 
planberedskap behöver även den strategiska planeringen prioriteras. 

 För att bidra till ett positivt företagsklimat i kommunerna ska medborgarna och företagarna 
som är i kontakt med VGS mötas av god service. 

 För att kommunerna ska kunna växa och nya arbetstillfällen skapas ska VGS arbeta för att det 
finns en god planberedskap. 

Ekonomiska resurser, Mnkr 

Totalt Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunbidrag Sandvikens kommun 53,4 55,3 56,3 56,3 56,3 

Driftbidrag Ockelbo kommun 4,9 4,9 4,9 5,0 5,1 

Driftbidrag Hofors kommun 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

Övriga intäkter 31,3 32,0 37,7 37,7 37,7 

Kostnader -90,5 -98,1 104,8 104,9 105,3 

Resultat 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Verksamhetsområden - Budget 2022 
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Framtidsbild 

Att omvärldsspana, hänga med i utvecklingsarbetet och vara proaktiva i nämndens ansvarsområde är 
viktigt. Nämnden blir attraktiv som arbetsgivare, förenklar för de som önskar dess tjänster och 
hushåller med samhällets resurser. 

För all utveckling, både av verksamheten och av samhället, är VGS beroende av god samverkan inom 
hela kommunkoncernerna men även med andra aktörer i samhället. Samverkan kommer därmed vara 
en viktig fråga de närmsta åren. Att utveckla med glädje är en framgångsfaktor. Nämnden arbetar 
aktivt med åtgärder som ska främja ett gott medarbetarskap och ledarskap i en trivsam miljö. 

Förvaltningens arbete med processkartläggningar för att skapa tydliga och effektiva processer 
förväntas öka ytterligare. Utveckling med hjälp av processer sker för att genom delaktighet och dialog 
skapa ett engagemang och lärande i organisationen samt för att säkerställa att helheten fungerar. 

För att samtidigt skapa processer och tjänster som tillgodoser medborgares, företagares och andra 
användares behov arbetar förvaltningen utefter metoden tjänstedesign. Tjänstedesign handlar om att 
skapa förståelse för användarens behov och upplevelser, sedan skapa lösningen tillsammans. Arbetet 
av utveckling med hjälp av tjänstedesign behöver utvecklas vidare för att användas på fler områden. 
Ett viktigt område där VGS använder tjänstedesign är för att undersöka hur medborgarna önskar ha 
kontakt med VGS verksamheter för att sedan utveckla nya lösningar. Nämnden ser samtidigt ett ökat 
behov av kommunikation och marknadsföring för att kunna nå fler samhällsgrupper och för att 
synliggöra VGS verksamheter. 

Den ökade digitaliseringen och hemarbetet under pandemin har medfört en ökad möjlighet av att 
kunna arbeta från annan plats. Arbeta från annan plats behöver ske utan en negativ påverkan på 
arbetsmiljön eller produktionen. Detta ställer krav på nya sätt att utföra och styra verksamheten, ett 
digitalt medarbetarskap och ledarskap samtidigt som fokus hamnar på att säkerställa en fysisk närvaro 
i den grad det krävs för god samverkan och dialog. Det fortsatta arbetet från annan plats förväntas 
förändra behovet av lokaler och hur de nyttjas på bästa sätt. 

Digitaliseringsarbetet inom nämndens områden fortsätter vara ett viktigt område och ställer krav på 
såväl medarbetare som verksamhetssystem. Faktorer som kan påverka hur väl verksamheten lyckas är 
möjligheten för olika verksamhetssystem att prata med varandra och för medarbetarna krävs tydliga 
och enkla processer. 

För att effektivisera administrativa och repetitiva arbetsmoment förväntas ny teknik användas som 
RPA, (robot process automation). RPA innebär användning av robotteknik och artificiell intelligens 
för att repetera och efterlikna det mänskliga arbetsflödet. Arbete sker även för ökad effektivitet i fält så 
som inspektioner, samråd och platsbesök där det behövs nya arbetsmetoder och ny digitala verktyg. 

För att öka tillgängligheten och effektivisera handläggningen samt förbättra informationen till de som 
nyttjar våra tjänster fortsätter arbetet med e-tjänster. Nya och befintliga e-tjänster ut vecklas samtidigt 
som VGS verkar för ett ökat användande av e-tjänsterna. Informationen och hanteringen av ärenden i 
e-tjänstplattformen utvecklas vidare där underlaget från undersökningen av medborgarnas behov och 
upplevelser i sina kontakter med VGS kommer vara ett viktigt underlag. 

Digitaliseringen av samhällbyggnadsprocessen fortsätter för att säkerställa vår förmåga att möta 
kraven som ställs från regering och statliga myndigheter gällande hanteringen och tillgängliggörandet 
av geografisk information i samhället. Det gör även arbetet utefter strategin för hur geografisk 
information kan stödja digitalisering i de kommunala uppdragen. 

Digitalisering av gällande detaljplaner fortsätter för att skapa förutsättningar för en effektiv 
samhällsbyggnadsprocess. Arbete pågår även med att vidareutveckla visualisering av 
samhällsutvecklingen med bland annat 3D-karta och användande av drönare i 
samhällsbyggnadsprocesserna. 

Planer finns för att genomföra kvalitetshöjande insatser av fastighetsinformationen i samverkan med 
statliga lantmäteriet i Hofors och Ockelbo. För att skapa en smart samhällsbyggnadsprocess krävs 
tillförlitliga beslutsunderlag. 
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En stor del av samhällsutvecklingen startar hos VGS och samverkan med samtliga förvaltningar och 
bolag är nyckeln för att få till en hållbar samhällsutveckling. En gemensam samverkansprocess inom 
samhällsplanering och exploatering har tagits fram i Sandviken. Arbetet fortsätter för att skapa en 
gemensam process för Ockelbo och Hofors och vidareutveckla strategigruppsmötena med inriktning 
på samarbete, framtid och utveckling. Arbetet med framtagande av översiktsplanerna (ÖP) för Hofors 
och Ockelbo fortsätter samt förverkliga Sandvikens ÖP’s intentioner med bland annat flera viktiga 
strategiska dokument såsom kulturmiljöprogram. 

För att samhällsutvecklingen ska ske hållbart måste den ske inom naturens ramar. VGS fortsätter 
uppdraget från alla tre kommuner med att ta fram miljöstrategiska program eller målsättningar för 
framtiden. Att ta fram sådana strategiska målsättningar är grunden för att få kommunen att sträva 
framåt, fokuserat och enat. Att jobba med hållbar samhällsutveckling är ett uppdrag för hela 
kommunkoncernen. VGS uppdrag under de kommande åren blir då att inspirera, utbilda och stötta 
kommunens verksamheter i arbetet med hållbar samhällsutveckling. 

Vattenplaneringen kommer att växa under de kommande fem åren. Ännu större fokus på kommunala 
VA-planer, dagvattenstrategier och fördjupade planer för “blå infrastruktur” kommer i samband med 
det nya åtgärdsprogrammet för vattenförvaltningen 2021-2026. Även i denna planering ställs stora 
krav på samverkan inom kommunen och även med andra aktörer såsom fiskeföreningar med flera. 

Egeninitierad tillsyn inom strandskydd kommer att påbörjas inom den kommande femårsperioden 
samtidigt som det egeninitierade arbetet med förorenade områden och tillsyn på enskilda avlopp 
kommer att växa de närmaste åren. Det sker en ökad tillsyn inom plan- och byggområdet där 
tyngdpunkten är att till 2025 arbeta bort befintlig tillsynsskuld. 

Inom livsmedelskontrollen kommer efterhandsdebitering att införas i hela landet. Detta medför nya 
arbetsmetoder för VGS verksamhet och behov av god kommunikation till livsmedelsföretagarna. 

VGS - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle. 
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Bilaga 8. Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland 

Verksamhetsuppdrag 

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som har till uppdrag att granska gode män, förvaltare 
och förmyndare. Huvudmännen består dels av vuxna personer som på grund av sjukdom, försvagat 
hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp av en ställföreträdare att bevaka sin rätt, förvalta 
sin egendom och sörja för sin person. Huvudmannen kan också vara ett underårigt barn som på grund 
av sina ekonomiska förhållanden står under överförmyndarnämndens tillsyn eller ett utländskt barn 
som kommit till Sverige utan vårdnadshavare och söker uppehållstillstånd här. 

Sedan 2015 har kommunerna i västra Gästrikland, Sandviken, Hofors och Ockelbo en gemensam 
överförmyndarnämnd, Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland. 

Verksamheten består av att utreda och hos tingsrätten ansöka om eller yttra sig över ärenden om 
anordnande eller upphörande av ställföreträdarskap. Nämnden rekryterar också ställföreträdare och 
lämnar förslag på lämpliga ställföreträdare till tingsrätten. Vidare förordnar nämnden vissa 
ställföreträdare, beslutar om byte av ställföreträdare, meddelar tillstånd i enskilda ärenden, ger 
allmänna råd, granskar årsräkningar och beslutar om arvode. 

Överförmyndarnämndens viktigaste del av tillsynen är att granska de årsräkningar som ställföreträdare 
ska lämna in senast sista februari varje år avseende det föregående årets ekonomiska redovisning. I 
samband med att Överförmyndarenheten har granskat årsräkningen betalas också arvode ut till 
ställföreträdaren. Under 2020 har över 500 årsredovisningar granskats och utöver det tillkommer ca 
100 sluträkningar och 70 förteckningar. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över ungefär 240 000 
000 kr och fattar under året ungefär 900 beslut. 

Förslag till kommunfullmäktiges mål 

Nedan redovisas nämndens förslag till kommunfullmäktiges mål för nämnden inom tre strategiska 
områden. 

Strategiskt område 

 Öka antalet elever som når behörighet till gymnasiet 
Nämnden har i sitt uppdrag tillsyn över förmyndare, handläggning av ärenden som rör minderåriga. 
Vid föräldraförvaltning ska nämnden genom sin tillsyn säkerställa att barnets tillgångar används till 
barnets bästa. Nämnden ska i sin tillsyn säkerställa att gode män och förmyndare följer 
barnkonventionen och beaktar barnets bästa. Genom att nämnden ser till att föräldrarna har ett 
fungerande godmanskap/förvaltarskap minskas barnens socioekonomiska utsatthet. 

 Överförmyndarnämnden ska i tillsynen av barnärenden utgå ifrån att skapa bättre 
levnadsvillkor för barnen för att de ska få bättre förutsättningar att uppnå goda skolresultat. 

 Öka inkluderingen för sammanhållning och framtidstro i hela kommunen 
Överförmyndarnämndens uppdrag är att se till att huvudmännens rättigheter och ekonomi tillvaratas 
på ett rättssäkert sätt och att de inte på grund av de har god man eller förvaltare lider ekonomisk eller 
juridisk skada. Genom att nämnden tillser att målgruppen får hjälp av en god man kan nämnden skapa 
förutsättningar att dessa människor får en trygghet. För de personer som är allra mest behövande ser 
nämnden till att förvaltarskap aktualiseras för att bidra till ökad inkludering i samhället. En noggrann 
tillsyn från nämnden stärker medborgarnas framtidstro för kommunen. 

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

 Bryta den ökade arbetslösheten 
Målgruppen som överförmyndarnämnden utövar tillsyn över är huvudmän och deras familjer som på 
grund av sjukdom inte själva kan sköta sin ekonomi och bevaka sin rätt. Ökande arbetslöshet riskerar 
att göra avståndet till egen försörjning ännu längre för denna utsatta målgrupp. För att bryta 
arbetslöshetstrenden för denna målgrupp är det viktigt att överförmyndarnämnden genom sin tillsyn 
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effektiviserar ärendehandläggning och underlättar för gode män att se till att de hjälpbehövande får de 
insatser som krävs för att komma närmare arbetsmarknaden. 

 För att bryta den ökande arbetslösheten ska överförmyndarnämnden bidra till att 
ställföreträdare, huvudmän och anhöriga ska känna sig trygga med den service som ingår i 
nämndens tillsynsområde 

Ekonomiska resurser, Mnkr 

Totalt Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunbidrag Sandvikens kommun 3,9 4,7 4,9 4,9 4,9 

Driftbidrag Ockelbo kommun 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 

Driftbidrag Hofors kommun 1,3 1,1 1,3 1,3 1,3 

Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -6,1 -6,3 -6,9 -6,9 -6,9 

Resultat -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Framtidsbild 

Med dagens ställförträdarssystem ställs Överförmyndarverksamheten inför ett antal utmaningar och 
problemlösningar som kan ses i fler andra kommuner. Ökat krav på överförmyndarnämnden att 
rekrytera ställföreträdare för svårare uppdrag eller farliga huvudmän. Det innebär att nämnden är ålagd 
att ägna mer tid och resurser än tidigare åt att söka lämpliga ställföreträdare både inom kommunen och 
i andra delar av landet. Framöver kommer nämnden att ställas inför utmaningen att rekrytera 
kompetenta ställföreträdare samt utbilda dem för att ge bättre förutsättningar för att uppdragen utförs 
på ett korrekt sätt. Verksamheten ser också ett stort behov av att befintliga gode män och förvaltare får 
kompetensutveckling i syfte att skapa bättre förutsättningar för att uppdragen utförs med hög kvalitet. 
Det i sin tur minskar risken för att huvudmän lider rättsliga eller ekonomiska förluster. 

Den ökande psykiska ohälsan bland både yngre och äldre huvudmän i kombination med andra yttre 
faktorer som föranleder risk för att personers ekonomi och juridiska rättigheter kan äventyras, har lett 
till att främst förvaltarskapsärendena fortsätter öka och bli allt mer komplexa. Detta har i sin tur lett till 
att ökning av arvodeskostnaderna då fler personer behöver ställföreträdarskap samt att nämnden får 
betalningsansvar med anledning av huvudmannens bristfälliga betalningsförmåga. Vid inspektionen 
har Länsstyrelsen i Dalarna i sin nationella statistik konstaterat att Överförmyndarnämnden i Västra 
Gästrikland har högre antal förvaltarskap jämfört med genomsnittet i riket. Konsekvenserna för 
verksamheten blir att högre krav ställs på ställföreträdarna samt överförmyndarverksamheten. 

Verksamheten har påbörjat implementeringen av ett nytt handläggarsstöd/ärendehanteringssystem för 
att bidra till att göra verksamheten både mer effektiv och rättssäker. Nämnden ämnar följa den digitala 
utvecklingen inom relevanta områden för att kunna säkerställa en effektiv och rättssäker 
överförmyndarverksamhet. För att möta de ökade utmaningar som digitaliseringen medför för 
verksamheten är nämndens utvecklingsarbete viktig. Detta för att möta invånarnas behov och 
tillhandahålla en högkvalitativ och verksamhet samt förbättra förutsättningarna vid rekryteringen av 
nya gode män. 
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Bilaga 9. Kommunövergripande styrdokument 

De kommunövergripande styrdokumenten uttrycker den politiska viljan inom ett särskilt område. De 
är beslutade av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 

Kommunövergripande styrdokument är av principiell karaktär och behandlar frågor som är av större 
vikt för kommunen som helhet. Det kan röra sig om grundläggande styrning och politisk viljeyttring. 
Beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 

Lagstiftning eller samverkan med extern aktör kan innebära att styrdokument behöver rubriceras på 
annat sätt än enligt gällande klassificeringsstruktur. 

ARBETSORDNING – Regelverk för handläggning av kommunfullmäktiges sammanträden. 

REGLEMENTE – Bestämmelser om nämndens och revisionens verksamhet, ansvarsområde och 
arbetsformer. 

BOLAGSORDNING – Regelverk för det kommunala bolaget, som tillsammans med lagstiftning 
anger ramarna för verksamheten. 

ÄGARDIREKTIV – Bestämmelser för det kommunala bolagets verksamhet, utöver vad som framgår 
av bolagsordning. 

FÖRESKRIFT – Rättsregler, samt taxor för avgifter avseende tjänster och nyttigheter, av bindande 
karaktär som riktar sig mot allmänheten. 

POLICY – Förhållningssätt, principer och viljeinriktningar i allmänt hållna formuleringar för att nå ett 
önskat läge. 

PLAN – Kommunövergripande inriktningar och strategier. Mer specifika formuleringar och högre 
detaljeringsgrad än i en policy. 
 
Lista på kommunövergripande styrdokument 

Klassificering och styrdokument Diarienummer 

ARBETSORDNING  

Arbetsordning för kommunfullmäktige KS2019/377 

REGLEMENTE  

Reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd KS2019/352 

Reglemente för kommunstyrelsen KS2014/559 

Reglemente för arbetslivsnämnden KS2014/503 

Reglemente för individ- och familjeomsorgsnämnden KS2014/502 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden KS2014/504 

Reglemente för kunskapsnämnden KS2014/501 

Reglemente för omsorgsnämnden KS2014/500 

Reglemente för Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuners 
gemensamma överförmyndarnämnd 

KS2021/398 

Reglemente för revisorerna i Sandvikens kommun KS2006/704 

Reglemente för valnämnd KS2006/424 

Reglemente för krisledningsnämnden i Sandvikens kommun KS2003/327 
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BOLAGSORDNING  

Bolagsordning för Bångbro Kraft AB KS2014/556 

Bolagsordning för Göransson Arena AB KS2016/109 

Bolagsordning för Högbo Bruks AB KS2006/442 

Bolagsordning för Sandviken Energi AB KS2014/553 

Bolagsordning för Sandviken Energi Elnät AB KS2014/554 

Bolagsordning för Sandviken Energi Vatten AB KS2014/555 

Bolagsordning för Sandviken Nyttofastigheter AB KS2015/387 

Bolagsordning för Sandvikenhus AB KS2015/386 

Bolagsordning för Sandvikens Specialfastigheter AB KS2013/341 

Bolagsordning för Sandvikens Stadshus AB KS2013/340 

Handelsbolagsavtal med Knuten HB KS2006/450 

Bolagsordning X-Trafik AB KS1999/133 

Förbundsordning för Gästrike Räddningstjänstförbund KS2006/477 

Förbundsordning för Regionförbundet Gävleborg KS2007/445 

ÄGARDIREKTIV  

Ägardirektiv Högbo Bruk AB - 2011 KS2010/374 

Ägardirektiv för Knuten HB KS2006/439 

Ägardirektiv för Sandviken Energi AB KS2010/369 

Ägardirektiv Sandvikenhus AB 2011 KS2010/368 

Ägardirektiv för Sandvikens Stadshus AB KS2006/433 

Årligt uppdrag Göransson Arena AB år 2021 KS2020/608 

Årligt uppdrag Högbo Bruks AB år 2021 KS2020/607 

Årligt uppdrag Sandviken Energi AB KS2020/526 

Årligt uppdrag Sandvikenhus AB KS2020/525 

FÖRESKRIFT  

Riktlinjer för serveringstillstånd KS2013/433 

Allmänna bestämmelser för användning av den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i Sandvikens kommun 

KS2015/199 

Avfallsplan för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby 
2016-2020 

KS2015/389 

Avgifter för utlämnande av kopia av allmän handling KS2019/385 
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Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, 
Sandviken och Älvkarleby kommun 

KS2015/389 

Lokala Hälsoskyddsföreskrifter för Sandvikens kommun KS2006/393 

Regler för åläggande om gångbanerenhållning mm i Sandvikens 
kommun 

KS2006/392 

Kommunal föreskrift om sotningsfrister samt Riktlinjer för 
egensotning. 

KS2006/465 

Regler för förmedling av småhustomter KS2014/244 

Regler för kommunalt stöd för enskild väghållning KS2006/49 

Allmänna ordningsföreskrifter för Sandvikens kommun KS2010/301 

Torghandelsstadga KS2006/441 

Taxa enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor 

KS2018/524 

Avgifter vid uthyrning på Kulturcentrum KS2018/383 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen KS2019/516 

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

KS2020/538 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen KS2019/495 

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet 

KS2019/496 

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer KS2019/493 

Taxa för tillsyn enligt tobakslagen KS2019/351 

Gällande felparkeringsavgifter och övervakningsområde KS2020/441 

Grävbestämmelser Sandvikens kommun inklusive taxa KS2021/166 

Taxa och tillämpningsregler för inskrivning och vistelse i kommunal 
förskola och familjedaghem samt fritidshem och familjefritidshem 

KS2006/731 

Policy för avgifter inom äldreomsorgen KS2020/595 

Avgifter inom omsorgsförvaltningen KS2013/436 

Taxa för tillsyn av folköl enligt alkohollagen KS2008/547 

Taxa gällande ansökan och tillsyn enligt Alkohollagen KS2020/658 

Taxa för vatten och avloppsanläggningar KS2014/174 

Taxa för brandskyddskontroll KS2004/580 

Taxa för sotning KS2011/195 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken KS2020/537 

Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter KS2020/539 
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Taxor för uthyrning av idrottshallar och planer KS2019/306 

Taxor för badet på Storviks Sportcentrum KS2016/288 

Taxor för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds verksamhet 
i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken 

KS2016/124 

Taxor för övernattning i skolsalar och idrottshallar KS2015/486 

Avfallstaxa 2022 KS2021/325 

POLICY  

Vision Sandvikens kommun KS2020/543 

Barn- och ungdomspolitisk policy KS2005/305 

Sandvikens kommuns Finanspolicy KS2006/457 

Policy Folkhälsa och trygghet i Sandviken KS2013/91 

Företagspolicy för Sandvikens kommun KS2012/134 

Informationssäkerhetspolicy Sandvikens kommun KS2014/171 

Internationell policy för Sandvikens kommun KS2011/157 

Sandvikens Kommuns Investeringspolicy KS2019/83 

Policy för kameraövervakning i Sandvikens kommun KS2006/341 

Konkurrenspolicy med tillämpningsregler KS2006/460 

Miljöpolicy för Sandvikens kommunkoncern KS2012/413 

Sandvikens Kommuns Ekonomiska styrprinciper (Policy) KS2020/67 

Sandvikens kommuns Policy för föreningsstöd KS2015/462 

Policy med riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt 
resultatutjämningsreserv RUR 

KS2021/138 

Sandvikens Kommuns Policy för inköp KS2019/465 

Sandvikens Kommuns Policy för suicidprevention KS2018/134 

Sandvikens Kommuns Strategi för Medborgardialog (policy) KS2016/55 

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun KS2006/458 

Resepolicy för Sandvikens kommun KS2020/165 

Policy för avgiftssystem inom vård- och omsorg KS2020/595 

PLAN  

Antidopingprogram för Sandvikens kommun KS2006/31 

Biblioteksplan för Sandvikens kommun 2019-2024 KS2019/307 

Bostadsförsörjningsprogram i Sandvikens kommun för perioden 
2016-2025 

KS2015/533 
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Bredbandsplan för Sandvikens kommun 2021-2025 KS2021/174 

Sandvikens kommuns Budget och planeringsprocess KS2014/551 

Sandvikens kommuns Drogpolitiskt program KS2019/312 

Energiplan och klimatstrategi Sandvikens kommun KS2007/478 

E-strategi för Sandvikens kommun KS2002/430 

Handikapplan för Sandvikens kommun KS2014/72 

Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete Enligt Lag (SFS 
2003:778) om skydd mot olyckor Sandvikens kommun 2019-2022 

KS2019/534 

Riktlinjer och utvecklingsplan för Högbo Bruk KS2006/464 

Internt kontrollreglemente KS2007/561 

Sandvikens kommuns Kultur- och fritidspolitiska program KS2016/456 

Lokala miljömål för Sandvikens Kommun KS2006/87 

Naturvårdsprogram för Sandvikens kommun 2017 - 2020 KS2017/522 

Plan för hantering av extraordinära händelser extraordinära händelser 
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
Sandvikens kommun 2015 - 2018 

KS2019/535 

Styrdokument enligt lag 2006:544 KS2019/536 

Riktlinjer för hantering av hot mot förtroendevalda i Sandvikens 
kommun 

KS2014/248 

Riktlinje Sandvikens Kommuns Investeringsprocess KS2020/79 

Riktlinje för kommunalt tillsatta råd - Kommunala handikapprådet 
(KHR) 

KS2014/646 

Riktlinje för kommunalt tillsatta råd - Kommunala pensionärsrådet 
(KPR) 

KS2015/214 

Riktlinjer för direktupphandling KS2007/310 

Riktlinje för handläggning av EU- och andra externfinansierade 
projekt 

KS2016/239 

Grafiska riktlinjer (2003) KS2003/6 

Sandvikens kommuns Riktlinjer för informationssäkerhet KS2016/222 

Sandvikens Kommuns Riktlinjer för inköp KS2019/464 

Sandvikens kommuns Service- och varuförsörjningsplan KS2019/285 

Strategiskt program för ett Sandviken fritt från främlingsfientliga och 
rasistiska krafter 

KS2004/216 

Kommunövergripande strategi för turism/besöksnäringen i 
Sandvikens kommun 

KS2006/526 
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Övergripande strategidokument för upplevelsenäringen i Sandvikens 
kommun 

KS2006/525 

Vatten- och avloppsplan Sandvikens kommun KS2019/232 

Översiktsplan för Sandvikens Kommun 2030 KS2018/523 

Riktlinjer för trygghetsboende i Sandvikens kommun KS2018/93 

Näringslivsstrategi (Näringslivspolitiskt program) KS2016/256 

Regelverk för kommunala priser, demokratipris, miljöpris samt 
mångfaldspris 

KS2017/666 

Sandvikens kommuns Riktlinjer för ortnamnsverksamhet och 
adressättning 

KS2019/435 

Regelverk för hantering av IT-utrustning till förtroendevalda  
(rutiner & regler) 

KS2018/510 

Riktlinje för digitala nämndmöten KS2020/291 

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare 

KS2019/184 

Tillämpningsanvisningar gällande riksfärdtjänst och färdtjänst 
Gävleborgs län 

KS2019/137 

Reglemente för företagshälsovårdsnämnden KS2020/338 

Lokalförsörjningsplan för omsorgsförvaltningen KS2020/75 

Verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete 2020 KS2020/664 

Koncerngemensamma tjänster KS2014/550 

Program för sponsring av elitidrott KS2020/72 

Riktlinjer för fakturering och kravhantering KS2020/589 

Riktlinjer för upplåtelse av reklamplatser samt förekomsten av 
varumärken och sponsring i lokaler som används för kultur- och 
fritidsändamål 

KS2018/382 

Sandvikens kommuns Uppdrag, arvode och ersättningar för 
förtroendevalda (Arvodesbestämmelser) 

KS2015/226 

Regler för utdelande av miljöpris KS2006/90 

Sandvikens kommuns Lokalt partistöd KS2017/413 

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 
i Sandvikens kommun 

KS2006/591 

Reglemente gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten och 
FoU-Välfärd mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i 
Gävleborgs län 

KS2020/330 

Reglemente för skolskjuts och elevresor KS2019/180 

Styrande principer för digital samverkan KS2014/439 
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Förbundsordning för Gästrike Återvinnare KS2015/388 

Samordningsförbund Gävleborg rehabiliteringsfrågor KS2015/210 

Lönepolitiska riktlinjer för Sandvikens Kommun KS2011/176 

Personalpolitiskt program för Sandvikens kommun och de 
kommunala bolagen 

KS2006/147 

Reglemente för samverkansgrupp (partssammansatt organ) KS2008/213 

Representation med alkohol KS2006/456 

Riktlinjer för uppvaktning av personal och förtroendevalda i 
Sandvikens kommun - Uppvaktning, avtackning och begravning 

KS2012/253 

Koncernövergripande riktlinjer för telefoni (regler för telefoni) KS2012/371 

Sandvikens Kommuns Riktlinje för integritetsskydd Sandvikens 
kommunkoncern 

KS2019/383 

Sandvikens Kommuns Riktlinjer för användning av dator, mobila 
enheter och e-post samt fillagring inom Sandvikens kommunkoncern 

KS2019/347 

Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till 
förtroendevalda 

KS2019/77 

Möjlighet att delta på distans vid fullmäktige- och 
nämndsammanträden 

KS2020/213 

Extra ersättare i nämnder KS2020/214 

Ersättning till valförrättare, icke förtroendevald i råd samt 
vigselförrättare 

KS2017/355 

Arkivreglemente KS2006/34 

 

 


