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Kommunfullmäktige 
Plats: Perslundaskolans aula/matsal/Teams 
Tid: måndag 21 december 2020 kl. 18:30 

Kommunfullmäktiges presidium har med anledning av Corona/Covid-19 
beslutat att vidta försiktighetsåtgärder och restriktioner kring 
sammanträden: 
 

• Allmänhet och intresserade uppmanas följa livesändningen på 
hemsidan 

• Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt sekreterare finns i 
Perslundaskolans aula/matsal 

• 23 ledamöter ansluter via Teams 
• Starta din uppkoppling 30 minuter innan sammanträdet genom att 

klicka på den länk du fått i Teams- alternativt Outlook-kalendern 
 

Ärende Föredragande  

1.  Upprop   

2.  Val av justerare 
 

  

3.  Livsmedelsstrategi för Ockelbo kommun 
 

Per Ahlbom, 18:30 3 

4.  Revisorerna har ordet 
 

  

5.  Yttre skötsel i egen regi 
 

 52 

6.  Begäran om tillskott av eget kapital till Ockelbo 
Vatten AB 
 

 66 

7.  Service- och varuförsörjningsplan Ockelbo 
kommun 
 

 71 

8.  Avgifter för utlämnande av kopior av allmänna 
handlingar 
 

 80 
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Ärende Föredragande  

9.  Svar på motion - Utred arbetstidsförkortning för 
heltidstjänster inom äldreomsorgen 
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10.  Svar på motion - Perslundaskolans brister måste 
åtgärdas 
 

 88 

11.  Rapporter 
 

 93 
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 Kommunfullmäktige 

 

Livsmedelsstrategi för Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi antas som 

Livsmedelsstrategi för Ockelbo kommun. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 har 

tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Gävleborg och LRF 

Gävleborg.  I Ockelbo kommun föreslås att nämnderna och 

kommunfullmäktige antar den Regionala handlingsplanen som Ockelbo 

kommuns livsmedelsstrategi. Detta för att förtydliga att beredskap, 

livsmedelsföretagande och en god miljö är viktigt i Ockelbo kommun.                         

Beslutsunderlag 

Till ärendet bifogas förslag på Kommunal livsmedelsstrategi, projektplan, 

tidsplan samt yttranden från berörda verksamheter och intressenter.                          

Ärendet 

Vi är allt fler som vill veta var maten kommer ifrån. Mat är livsviktigt och 

det vi äter berättar något om oss, vår natur och vår kultur. Mat med identitet 

och mångfald är också delar av regioners och kommuners attraktionskraft. 

Sveriges och Gävleborgs läns livsmedelsproduktion har under många år 

minskat. Det beror på omställningar i samhället, men också på grund av 

prispress och ökad konkurrens utifrån. Nu finns Sveriges livsmedelsstrategi 

med mål om att öka den svenska livsmedelsproduktionen.  

Livsmedelsstrategin ska bidra till: 

 Hållbar utveckling i hela landet. 

 Att skapa tillväxt och sysselsättning. 

 Att både konventionell och ekologisk produktionsökning 

stämmer överens med konsumenternas efterfrågan. 

 Att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar. 

 Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. 

 

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 har 

tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Gävleborg och LRF 
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Gävleborg. I arbetet har länets kommuner, företagare och olika föreningar 

varit med i ett stort antal dialogmöten. 

 I Ockelbo kommun föreslår vi att vi i nämnderna och kommunfullmäktige 

antar den Regionala handlingsplanen som Ockelbo kommuns 

livsmedelsstrategi. Vi gör det för att förtydliga att beredskap, 

livsmedelsföretagande och en god miljö är viktigt i Ockelbo kommun.    
Framtagandet av Ockelbo kommuns livsmedelsstrategi har skett genom ett 

antal projektmöten och workshops samt ett remissförfarande med berörda 

verksamheter. De som på olika sätt deltagit i projektet har varit: 

 Per Ahlbom, kostchef Ockelbo kommun 

 Nanna Jan-Ers, projektledare, Länsstyrelsen 

 Åsa Holmberg, miljöstrateg, Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsförvaltning 

 David Eriksson, samhällsplanerare, Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsförvaltning 

 Fredrik Almér, ordförande LRF Ockelbo, dikoproducent 

 Sven-Ullrich Olsson, MatVärden projektet offentlig upphandling, 

köttbonde, LRF 

 David Hedman, teknisk chef Ockelbo kommun 

 Malin Höcke, LRF Ockelbo 

 Mia Lindblom, säkerhetschef Ockelbo kommun 

 Mimmi Ekström, näringslivschef Ockelbo kommun 

 Magnus Jonsson, kommunalråd Ockelbo kommun 

 Lars Sjödin, kommunchef Ockelbo kommun 

 Carita Carter, verksamhetsstöd & upphandlingssamordnare Ockelbo 

kommun 

 

Ökad hållbar produktion av livsmedel ger många vinster för länet och för 

Ockelbo kommun. God och hälsosam mat, fler företag, nya jobb och ett rikt 

odlingslandskap är några av de mest självklara fördelarna. När mer mat 

produceras i vårt län och vår kommun ökar vi vår civila beredskap och 

sårbarheten i livsmedelskedjan minskar. Livsmedel som produceras och 

konsumeras nära ger ökad medvetenhet om matens betydelse. 

Gävleborg och Ockelbo kommun ska vara en bra plats för 

livsmedelsföretagande och fler ska veta mer om livsmedelskedjan, det har 

varit drivkrafterna när vi har arbetat fram handlingsplanen. Kreativa möten i 

länets alla kommuner med människor som på olika sätt har kopplingar till 

mat har format handlingsplanens mål och åtgärder. 

Vi har valt att kalla framtagandet av denna livsmedelsstrategi för fas 1. Det 

är processen fram till ett beslut i kommunfullmäktige. Därefter börjar arbetet 

med fas 2, att identifiera och arbeta med lokala aktiviteter. I fas 2 kommer vi 

att behöva enas om arbetssätt, resurser, måltal, uppföljning, tidsplaner och en 

mängd andra saker. Detta senare arbete i fas2 omfattas inte av detta förslag. 
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Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Förord 
 
 
 

Vi är allt fler som vill veta var maten kommer 

ifrån. Mat är livsviktigt och det vi äter berättar 

något om oss, vår natur och vår kultur. Mat med 

identitet och mångfald är också delar av 

regioners och kommuners attraktionskraft. 

Sveriges och Gävleborgs läns 

livsmedelsproduktion har under många år 

minskat. Det beror på omställningar i 

samhället, men också på grund av prispress 

och ökad konkurrens utifrån. Nu finns Sveriges 

livsmedelsstrategi med mål om att öka den 

svenska livsmedelsproduktionen.  

Livsmedelsstrategin ska bidra till: 

 Hållbar utveckling i hela landet. 

 Att skapa tillväxt och sysselsättning. 

 Att både konventionell och ekologisk 

produktionsökning stämmer överens 

med konsumenternas efterfrågan. 

 Att sårbarheten i livsmedelskedjan 

minskar. 

 Ökad självförsörjningsgrad av 

livsmedel. 

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges 

livsmedelsstrategi 2018-2030 har tagits 

fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, 

Region Gävleborg och LRF Gävleborg. I 

arbetet har länets kommuner, företagare 

och olika föreningar varit med i ett stort 

antal dialogmöten. 

 I Ockelbo kommun har vi beslutat att anta 

den Regionala handlingsplanen som 

Ockelbo kommuns livsmedelsstrategi. Vi 

gör det för att förtydliga att beredskap, 

företagande och en god miljö är viktigt i 

Ockelbo kommun.  

Framtagandet av Ockelbo kommuns 

livsmedelsstrategi har skett genom ett 

antal projektmöten och workshops samt ett 

remissförfarande med berörda verksamheter. De som 

på olika sätt deltagit i projektet har varit: 

 Per Ahlbom, kostchef Ockelbo kommun 

 Nanna Jan-Ers, projektledare, Länsstyrelsen 

 Åsa Holmberg, miljöstrateg, Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 

 David Eriksson, samhällsplanerare, Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 

 Fredrik Almér, ordförande LRF Ockelbo, dikoproducent 

 Sven-Ullrich Olsson, MatVärden projektet offentlig 
upphandling, köttbonde, LRF 

 David Hedman, teknisk chef Ockelbo kommun 

 Malin Höcke, LRF Ockelbo 

 Mia Lindblom, säkerhetschef Ockelbo kommun 

 Mimmi Ekström, näringslivschef Ockelbo kommun 

 Magnus Jonsson, kommunalråd Ockelbo kommun 

 Lars Sjödin, kommunchef Ockelbo kommun 

 Carita Carter, verksamhetsstöd & upphandlingssamordnare 

Ockelbo kommun 

Ökad hållbar produktion av livsmedel ger många 

vinster för länet och för Ockelbo kommun. God och 

hälsosam mat, fler företag, nya jobb och ett rikt 

odlingslandskap är några av de mest självklara 

fördelarna. När mer mat produceras i vårt län och vår 

kommun ökar vi vår civila beredskap och sårbarheten i 

livsmedelskedjan minskar. Livsmedel som produceras 

och konsumeras nära ger ökad medvetenhet om 

matens betydelse. 

Gävleborg och Ockelbo kommun ska vara en bra 

plats för livsmedelsföretagande och fler ska veta 

mer om livsmedelskedjan, det har varit drivkrafterna 

när vi har arbetat fram handlingsplanen. Kreativa 

möten i länets alla kommuner med människor som 

på olika sätt har kopplingar till mat har format 

handlingsplanens mål och åtgärder. 

Genomförandet har redan börjat och det är med 

glädje och höga förhoppningar arbetet nu fortsätter. 
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Vi gör det här tillsammans! 
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1 Nationell strategi 

och regional handling 
Sveriges livsmedelsstrategi sträcker sig fram till 

år 2030. Det övergripande målet är en hållbar 

och konkurrenskraftig livsmedelskedja där 

livsmedelsproduktionen ökar, lönsamheten stärks 

och relevanta miljömål nås. Länsstyrelsen Gävleborg, 

Region Gävleborg och LRF Gävleborg har gemensamt 

tagit fram Gävleborgs handlingsplan för Sveriges 

livsmedelsstrategi 2018-2030. Handlingsplanen för 

Gävleborg innehåller de mest angelägna åtgärder som 

Gävleborgs län kan bidra med för att målen i Sveriges 

livsmedelsstrategi ska nås. 

En av de viktigaste delarna i arbetet har varit 

dialogmöten arrangerade tillsammans med länets 

kommuner. Politiker, tjänstepersoner, företagare och 

olika organisationer har bjudits in. I vissa kommuner 

har flera dialogmöten genomförts. Separata dialoger 

har hållits med branschorganisationer, föreningar 

och politiska partier. Totalt har över 30 stycken 

dialogmöten genomförts med fler än 300 deltagare. 

På dialogmötena har alla deltagare fått ge förslag på 

vad en regional livsmedelsstrategi borde innehålla. 

Förslagen har kompletterats med det som kallas 

ansvarskryss, där projektgruppen gjort en bedömning 

av vilka som har mandat och kan ta ansvar för att 

förslagen genomförs. Utifrån ansvarskryssen har 

handlingsplanens mål och åtgärder formulerats. 

Där ansvaret ligger på nationell nivå, exempelvis 

lagstiftning, och på konsumentnivå är det inte möjligt 

att sätta regionala mål och de områdena är därför inte 

inkluderade i handlingsplanen. 

 
 
 
 
 
 

Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och 

LRF Gävleborg ansvarar för genomförandet av 

handlingsplanen tillsammans med aktörer som 

initierar och genomför åtgärder. Arbetsplaner som 

beskriver hur åtgärder ska genomföras tas fram och 

kompletteras med analyser i det fortsatta arbetet. En 

regional resurs kommer att tillsättas för koordinera 

detta. En tidsplan för när åtgärder ska genomföras 

och mål vara uppfyllda kompletterar handlingsplanen 

i en särskild bilaga (färdigställs 2019). Företagen i 

livsmedelskedjan ansvarar för att utveckla sina egna 

strategier. Denna handlingsplans roll är att beskriva 

vad offentliga- och företagsfrämjande aktörer med 

koppling till livsmedelskedjan kan bidra med. 

Engagemang och insatser från hela livsmedelskedjan 

är avgörande för att handlingsplanen ska få 

genomslag och bidra till att regionala och nationella 

mål nås. 
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2 Sveriges 

livsmedelsstrategi 
De senaste tjugo åren har den totala 

livsmedelsproduktionen i Sverige minskat. Den 

utvecklingen ska nu vändas. Ett unikt beslut togs under 

2017 då En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb 

och hållbar tillväxt i hela landet 1, antogs av riksdagen. 

Regeringen anser att den svenska livsmedels- 

produktionen har goda möjligheter att bidra till 

samhället genom sysselsättning, hållbar tillväxt 

och kollektiva nyttigheter. Det övergripande målet 

för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig 

livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen 

ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås,  

i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till 

hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, 

både konventionell och ekologisk, bör svara mot 

konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning 

skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av 

livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska. 

Ökad livsmedelsproduktion ger fler arbetstillfällen, 

både i primärled och i förädlingsled. Med fler hållbara 

företag inom livsmedelsproduktion i hela landet är  

det möjligt att minska sårbarheten i livsmedelskedjan, 

öka självförsörjningsgraden och öka vår beredskap 

vid krissituationer. Det är därför mycket viktigt att vår 

produktionsökning inte gör oss mer beroende av 

importerade insatsvaror. Det behövs en långsiktigt 

hållbar produktion som är konkurrenskraftig och 

innovativ. 

 
 
 
 
 

 
Vi står inför en rad utmaningar som vi i mångt och 

mycket delar med resten av världen. Befolkningen 

ökar liksom efterfrågan på mat. Effekter av klimat- 

förändringar skapar problem på många platser i 

världen. Svenska företag verkar på en världsmarknad 

med hård konkurrens samtidigt som vi har ett högt 

kostnadsläge i landet. Livsmedelsstrategin syftar 

till att ge så bra förutsättningar som möjligt för 

livsmedelsföretagande och att utveckla svenska 

mervärden som god miljö, gott djurskydd, öppna 

landskap och rättviseaspekter som jämställdhet och 

jämlikhet. 

Den nationella livsmedelsstrategin innehåller tre 

strategiska områden; Regler och villkor, Konsument 

och marknad samt Kunskap och innovation. 

 
 
 
 
 
 

 

1 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet 
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3 Mål och åtgärder 

för Gävleborg 
Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och LRF 

Gävleborgs avsikt med denna handlingsplan är att 

genom hållbar tillväxt, skapa sysselsättning, bidra till 

ökad produktion av livsmedel samt ökad produktion 

av insatsvaror. En ökad livsmedelsproduktion bidrar 

också till ökad självförsörjningsgrad och förmåga att 

hantera olika kriser. Med livsmedelsproduktion avses 

i handlingsplanen både produktion av råvaror och 

livsmedelsförädling. 

Handlingsplanen består av två övergripande mål 

samt ytterligare 14 mål med tillhörande åtgärder. 

Mål och åtgärder är indelande i den nationella 

livsmedelsstrategins tre strategiska områden. Några 

åtgärder beskriver arbete som redan görs eller insatser 

som är lagreglerade. Detta för att det inte ska tappas 

bort i processen samt för att belysa helheten. Framtida 

produktionsökningar ska ske i enlighet med nationella 

och regionala mål och strategier beskrivna i kapitel 4. 

Hänsyn till dessa tas i åtgärderna och nämns därför 

inte separat. 

3 .1 Ö VER GRIP ANDE MÅL 

FÖR HANDLINGSPL  ANEN  

• Produktionsvärdet för den totala 

livsmedelsproduktionen i länet ska öka med 50 

procent till år 2030. Jämförelsen görs med ett 

medeltal från åren 2013–2017. 

• Sysselsättningen inom jordbruk och förädling ska 

öka med 10 procent till år 2030. Jämförelsen görs 

med ett medeltal från åren 2013–2017. 

Det nationella målet om en ökad livsmedelsproduktion 

ska i Gävleborg mätas utifrån värdet av produktionen. 

Det finns flera fördelar att utvärdera utvecklingen efter 

värde snarare än volym bland annat för att ett ökat 

värde också indikerar att det finns en ökad efterfrågan 

på produkter från länet. 

Tillväxt i livsmedelssektorn skapar många jobb även i 

andra branscher. En ökad efterfrågan på till exempel 

jordbrukets produkter genererar 2,5 gånger tillbaka i 

samlat produktionsvärde för hela samhället och 23 

procent fler arbetstillfällen än genomsnittet för alla 

sektorer. 
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3 .2 STRATE G ISKT 

OMRÅDE - RE GLER 

OCH V ILLK OR  

Den nationella livsmedelsstrategins övergripande 

mål inom det strategiska området Regler och villkor 

är att utformningen av dessa ska stödja målet om  

en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där 

produktionen ökar. Detta genom ändamålsenliga 

skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa 

lättnader och andra åtgärder för att stärka 

konkurrenskraften och lönsamheten. 

På de dialogmöten som genomförts under processen 

med att utarbeta denna handlingsplan har många 

inspel gällt regler och villkor. Diskussionerna 

har bland annat handlat om grundläggande 

förutsättningar för livsmedelsproduktion, krångliga 

ansökningsförfaranden, förtroendet för myndigheter 

samt en önskan om samordnade och mindre 

kostsamma kontroller och mer lättbegripliga regler. 

Företag i livsmedelskedjan har många regler att förhålla 

sig till. De omfattas av de allmänna villkor som gäller  

för all näringsverksamhet i Sverige och ska dessutom 

följa gemensam EU-lagstiftning, där de bland annat 

berörs av regler om livsmedel, djurhälsa, djurskydd, 

miljö och vatten. Lantbruksföretag som söker EU-stöd 

omfattas dessutom av stödspecifika villkor. Regelverk 

kan inte skrivas om på regional nivå, det saknas därför 

mandat att på regional nivå genomföra ändringar inom 

alla önskade områden. Men det finns områden där 

tillämpningar görs regionalt och kommunalt. Det är till 

exempel kommunerna som ansvarar för den fysiska 

planeringen och därmed avgör när jordbruksmark får 

tas i anspråk för exploatering. 

De regionala och kommunala tillämpningar som görs 

ska vara långsiktiga, tydliga och kända för företagen. 

Det är av stor vikt för att företagen ska kunna planera 

och utveckla sin verksamhet. Det ska även vara lätt för 

företagen att förstå och följa reglerna. 
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Jordbruksarealen i 

länet ska inte minska 
 

För att livsmedelsproduktionen i Sverige ska kunna öka 

måste det finnas produktiv jordbruksmark. Exploatering 

av jordbruksmark är ett permanent ingrepp som gör   

att marken inte kan användas för livsmedelsproduktion 

i framtiden. De främsta orsakerna till exploatering är 

byggande av bostäder, industrilokaler av olika slag, 

vägar, järnvägar och täkter. 2 

Det är kommunerna som i första hand ansvarar för 

den fysiska planeringen av mark. De ska följa Plan- 

och bygglagen samt miljöbalken, men kommunerna 

har ändå stora möjligheter att styra hur marken 

ska användas. Länsstyrelsens uppgift i den fysiska 

planeringen är att delta i samråd, granska slutliga 

planförslag och tillhandahålla underlag. Lagstiftning 

om jordbruksmark finns i 3 kap. 4 § miljöbalken. 

Jordbruksverket har utvärderat hur bestämmelsen 

tillämpas och konstaterat att tillämpningen brister, 

skyddet för marken fungerar inte som avsett. 3 

Det finns i dagsläget betydande arealer 

jordbruksmark som inte nyttjas  för  produktion, 

en hel del ligger exempelvis i träda. 4 Den här 

markreserven utgörs många gånger av lite sämre 

jordbruksmark, men den är en viktig tillgång i och 

med att produktion trots allt kan återupptas på 

marken. 

Åtgärder 

1.1 Kommunerna tar stor hänsyn till 

jordbruksmarken och bevarandet av livskraftig 

jordbruksproduktion i den fysiska planeringen. 

1.2 Om jordbruksmark trots allt exploateras 

undersöker kommunerna möjlighet till att återuppta 

produktion på mark som inte är i bruk. 

1.3 Region Gävleborg beaktar jordbruksmark 

och tar hänsyn till handlingsplanens mål 

vid infrastruktursatsningar i den regionala 

infrastrukturplanen. 

1.4 Kommunerna ger utrymme för 

vegetabilieproduktion i och i närheten av tätorter på 

mark som inte redan används för odling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Exploatering av jordbruksmark 2011–2015 (SJV Rapport 2017:5) 
3 Väsentligt samhällsintresse? Jordbruksmarken i kommunernas fysiska planering (SJV Rapport 2013:35) 
4 Jordbruksstatistisk sammanställning 2017 

MÅL 1 

 
4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för be- 

byggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte 

kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 

sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så 

långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvå- 

ra ett rationellt skogsbruk. 
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Vatten som livsmedel och 

produktionsresurs ska värnas 

I länets rovdjursförvaltning värnas 

livsmedelsproducerande tamdjur 

 

Vatten är en livsnödvändig resurs som måste skyddas 

och vårdas, det är vårt viktigaste livsmedel. För att 

livsmedelsproduktionen i länet ska kunna öka krävs 

tillgång till rent vatten som är fritt från miljögifter. 

Det bör inte heller innehålla för höga halter av 

näringsämnen då det kan innebära en risk för tillväxt av 

ohälsosamma alger/bakterier. 

Åtgärder 

2.1 Länsstyrelsen Gävleborg och länets 

kommuner fortsätter sitt arbete i enlighet med 

vattenmyndigheternas åtgärdsprogram samt 

åtgärdsprogram för Gävleborgs miljömål. 

2.2 Länsstyrelsen Gävleborg uppdaterar den regionala 

vattenförsörjningsplanen så att den omfattar och 

prioriterar vattenresurser för jordbrukets användning. 

2.3 Länsstyrelsen Gävleborg kartlägger befintliga 

vattendomar och ser över vilka områden som kan 

komma i konflikt vad gäller vattenförsörjning.. 

Det finns lantbrukare i Sverige som på grund av 

rovdjursangrepp, eller oro för angrepp, slutat med sin 

tamdjurshållning. När verksamheter avslutas minskas 

våra möjligheter till livsmedelsproduktion med djur och 

arbetet med att hålla jordbruksmarken öppen försvåras. 

Länsstyrelsen Gävleborg ansvarar för förvaltningen av 

rovdjuren i länet. Arbetet syftar till att begränsa skador 

orsakade av rovdjur, samtidigt som rovdjuren ska finnas 

kvar på lång sikt och vara livskraftiga. För företagare 

är det viktigt att rovdjursförvaltningen är långsiktig, 

förutsägbar och rimlig. 

Åtgärder 

3.1 Länsstyrelsen Gävleborg fortsätter sitt arbete i 

enlighet med förvaltningsplanen. Tamdjurshållningen i 

länet ska inte påtagligt försvåras eller fördyras till följd 

av rovdjursförekomst. 

3.2 Berörda myndigheter bidrar till finansiering av 

rovdjursavvisande stängsel och övrig utrustning. 
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Tillsynsarbetet ska leda till 

näringslivsutveckling inom livsmedelskedjan 
 

Företag som arbetar med livsmedel ska följa en mängd 

olika regler. För lantbruksföretag har antalet lagkrav 

ökat med 120 procent under perioden 1996 till 2016. 5 

Den stora regelbördan kan vara en av orsakerna till att 

det hos företagare finns en påtaglig rädsla för att göra 

fel och en önskan om att myndigheter och kommuner 

ska hjälpa istället för att stjälpa. En inspektör eller 

kontrollant kan i samband med kontrollen  inte  ge 

alltför konkreta och styrande råd eftersom det finns 

en risk att det uppstår en intressekonflikt eller en 

jävssituation men den kan informera om det önskvärda 

läget. Den offentliga kontrollen ska även vara likvärdig 

i hela landet och präglas av hög kompetens. Detta är 

viktiga bitar för att stärka allmänhetens förtroende för 

kontrollmyndigheterna. 

Åtgärder 

4.1 Länsstyrelsen Gävleborg och länets kommuner 

arbetar kontinuerligt med att genom olika typer av 

informationsinsatser riktade till lantbruksföretagare 

underlätta för att göra rätt. 

4.2 Kontrollanter och inspektörer som jobbar med 

livsmedelskedjan på Länsstyrelsen Gävleborg och 

länets kommuner får kontinuerlig kompetensutveck- 

ling så att en likvärdig bedömning sker i hela landet. 

4.3 Länsstyrelsen Gävleborg fortsätter sitt samver- 

kansarbete med övriga länsstyrelser, Jordbruksverket 

och Livsmedelsverket för att lika fall ska bedömas 

lika inom områdena livsmedel, djurskydd och jord- 

brukarstöd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 LTV-fakultetens faktablad 2017:20 
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Det ska finnas förutsättningar 

för att driva företag i hela länet 
 

Livsmedel produceras där mark, vatten och andra 

grundläggande förutsättningar finns, det vill säga 

framför allt på landsbygden och längs kusten. 

Livsmedelsproduktion förutsätter även att någon bor i 

närheten och gör jobbet. För att människor ska vilja 

bo på landsbygden krävs tillgång till grundläggande 

service och infrastruktur. Då kan livsmedel produceras, 

jobb skapas och tillväxt ske, vilket bidrar till en levande 

landsbygd. 

Många aktörer är engagerade i arbetet med att behålla 

och förbättra tillgången till service på landsbygden. 

Insatser görs på lokal, regional och nationell nivå. 

Bevakning av tillgång till grundläggande betaltjänster 

görs till exempel av Länsstyrelsen. Med grundläggande 

betaltjänster menas att man, oavsett var man bor 

eller är verksam, ska ha tillgång till tjänster för uttag 

och betalning med kontanter  samt  ha  möjlighet 

att sätta in dagskassor på bankkonto. När det gäller 

bredbandsutbyggnad på landsbygden görs insatser 

av både Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg 

och Tillväxtverket. Region Gävleborg tar även fram 

en länsplan för regional  transportinfrastruktur  och 

är regional kollektivtrafikmyndighet. En annan viktig 

samhällsfunktion är servicepunkter som till  exempel 

innebär att en butik eller annat näringsställe åtar sig att 

utföra vissa uppdrag för kommunens räkning. 

Länsstyrelsen har via Landsbygdsprogrammet 

möjlighet att lämna stöd till investeringar i 

servicepunkter där kommunerna uttryckt en önskan 

om att en sådan ska etableras. 

Åtgärder 

5.1 Region Gävleborg ansvarar, inom ramen för det 

regionala utvecklingsuppdraget, för att insatserna på 

lokal, regional och nationell nivå samordnas. 

5.2 Kommunerna, Region Gävleborg och Trafikverket 

beaktar livsmedelsproduktion vid planering och 

underhåll av infrastrukturåtgärder både avseende 

areella näringar och livsmedelskedjans transporter. 

5.3 Länsstyrelsen Gävleborg bevakar och bidrar till 

att behovet av grundläggande betaltjänster i hela länet 

tillgodoses. 

5.4 Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg 

och övriga aktörer driver utvecklingen av 

bredbandsutbyggnad i länet. 

5.5 Kommunerna fortsätter investera i servicepunkter 

och uppmuntrar samverkan mellan lokala aktörer. 

5.6 Länsstyrelsen Gävleborg, Region 

Gävleborg och länets kommuner tydliggör olika 

finansieringsmöjligheter för investeringar i service på 

landsbygden. 
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3 .3 STRATE GISKT OMRÅDE - 

K ONSUMENT OCH MARKNAD  

Den nationella livsmedelsstrategins övergripande mål 

inom Konsument och marknad är att konsumenterna 

ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna 

göra medvetna och hållbara val. Särskilt viktiga frågor 

är information och hälsa, offentlig konsumtion, kon- 

kurrensen i livsmedelskedjan, export, besöksnäring och 

matkultur samt ekologisk produktion och konsumtion. 

Marknaden för livsmedel ska kännetecknas av en väl 

fungerande konkurrens. I dag har dagligvaruhandeln 

och förädlingsledet i Sverige stor makt  gentemot 

övriga i livsmedelskedjan. Ett fåtal stora företag står för 

en stor del av försäljningen vilket gör att marknadskon- 

centrationen är större än i andra länder. 6 Detta har fått 

till följd att primärproducenter ofta har svårt att påverka 

avräkningspriser då kunderna är få, vilket leder till att de 

lätt hamnar i prispress gentemot uppköpare och billiga 

importerade livsmedelsprodukter. En  marknad  som 

gör det enklare att starta, utveckla och driva hållbara 

företag, ger möjlighet till en hållbar tillväxt och större 

mångfald av livsmedelsprodukter. 

Sverige har generellt sett ett högre kostnadsläge 

och en mer omfattande och utvecklad lagstiftning 

kring miljö och djurskydd i jämförelse med andra 

länder. Livsmedelsföretagens förmåga att bemöta 

konsumenternas efterfrågan genom att utveckla och 

kommunicera svenska mervärden är nödvändigt för 

livsmedelsföretagens konkurrenskraft och positivt för 

konsumenternas syn på livsmedelsproduktionen. Ett 

exempel på hur konsumentförtroendet kan öka är att 

bättre kommunicera Sveriges arbete med minskad 

antibiotikaanvändning. Om de svenska och regionala 

styrkorna i livsmedelsproduktionen nyttjas på ett bättre 

sätt stärks hemmamarknaden, vilket i sin tur ger ökade 

möjligheter till export. 

I Gävleborg finns dessutom en stor potential att skapa 

nya affärsidéer inom besöksnäringen kopplat till mat 

och dryck. 

Under dialogmötena har stort intresse och engage- 

mang för konsument- och marknadsfrågor visats. De 

flesta är överens om att mycket behöver göras för   

att nå en mer sammanhållen, konkurrenskraftig och 

hållbar livsmedelskedja. Framväxandet av relationsmat 

exempelvis REKO-ringar skapar möjligheter för produ- 

center och konsumenter att hitta nya köp- och säljka- 

naler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Konkurrenskraftsutredningen (SOU 2015:15) 
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Hållbar tillväxt i 

hela livsmedelskedjan 
 

Ökad konsumtion av regionalt producerade livsmedel 

ger stora mervärden för länet. Det finns en tydlig 

koppling mellan livsmedelsproduktion och miljömål, 

sysselsättning, folkhälsa samt hållbar tillväxt och 

nya marknader. Framtidstro, innovativa och aktiva 

företagare med konkurrenskraftig kvalitet ger ökad 

mångfald i livsmedelsproduktionen och är nyckeln för 

att öka produktions- och förädlingsvärdet i länet. Här 

spelar de företagsfrämjande aktörerna, kommunerna 

och olika branschorganisationer viktiga roller. 

Genom att erbjuda mötesplatser för olika företag kan 

utveckling och nya affärsidéer skapas. 

En sammanhållen livsmedelskedja med bättre och 

utökade lagringsmöjligheter är  mycket  betydelsefullt 

för länets hållbara utveckling. Detta innebär att det som 

produceras, i så stor omfattning som är möjligt, också 

förädlas, lagras och konsumeras inom länet vilket  

bland annat stärker länet i ett beredskapsperspektiv. 

Klimatförändringarna medför stora utmaningar, inte 

minst ekonomiskt, för livsmedelsföretagen. Greppa 

näringen är ett rådgivningskoncept som innefattar 

verktyg för effektivt miljöarbete inom lantbruket, 

bland annat minskad klimatpåverkan. Det drivs 

även många projekt för hållbar och klimatsmart 

produktion exempelvis fossilfritt lantbruk, cirkulär 

ekonomi, framtagande av egna insatsvaror som tex. 

biodrivmedel, att sluta kretslopp mellan stad och 

land och ekologiska produktionsmetoder. Att ligga 

i framkant inom dessa områden ökar företagens 

konkurrenskraft. 

Ett av de nationella målen för ekologisk produktion 

är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken 

ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 

2030. Genom att lägga om till ekologisk produktion 

finns potential till ökad lönsamhet. 7, 8
 

Besöksnäringen är en växande bransch där det finns 

möjligheter till ökad efterfrågan på livsmedel från länet 

genom nya matupplevelser. Ett strategisk arbete pågår 

för att utveckla besöksnäringen och på så sätt höja 

länets attraktionskraft för ökad inflyttning och turism. 

Åtgärder 

6.1 Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg 

stödjer företag och projekt för produktion av 

insatsvaror till livsmedelskedjan som till exempel 

drivmedel, utsäde, kraftfoder och växtnäringsämnen. 

Länsstyrelsen Gävleborg, LRF Gävleborg och länets 

kommuner arbetar för en mer sammanhållen 

livsmedelskedja med större lagringsmöjligheter. 

6.2 Länsstyrelsen Gävleborg upphandlar och 

genomför utbildningsinsatser och rådgivning inom 

Greppa näringen för att lantbrukare på frivillig 

väg ska uppfylla miljömålen på ett kostnads- och 

produktionseffektivt sätt. 

6.3 LRF Gävleborg bidrar med att samordna och 

sprida faktaunderlag till jordbruksföretagen för att 

göra tydligt vilka möjligheter och utmaningar en 

omställning till ekologisk produktion innebär. 

6.4 Länsstyrelsen upphandlar och genomför 

utbildningsinsatser inom ekologisk produktion. Målet 

är att omläggningen till ekologiskt lantbruk minst ska 

uppnå nationella mål. 

 
 
 
 
 

 
 

7 Sverige som ekoland - analys av ekologiskt lantbruk i Sverige 
8 Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel 
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6.5 LRF Gävleborg genomför informationsinsatser 

om Greppa näringens rådgivningserbjudande till 

jordbruksföretagen i länet. 

6.6 LRF Gävleborg erbjuder information och 

utbildning till livsmedelsproducenter för att öka 

kunskapen om marknadens efterfrågan och 

möjligheterna i att öka lönsamheten genom att 

producera produkter som ger merbetalning. 

6.7 Länsstyrelsen Gävleborg upphandlar och 

genomför rådgivning och kompetensutveckling för 

ökad produktion av grönsaker, frukt och bär. 

6.8 Region Gävleborg stärker den regionala matens 

roll i besöksnäringsföretagens erbjudande. 

6.9 LRF Gävleborg och MatVärdens 

projektverksamhet bjuder in grossist och 

dagligvaruhandel till diskussion om hur de kan bidra till 

att öka efterfrågan på hållbar mat från Gävleborg och 

Sverige. 

6.10 Kommunerna beaktar stadsnära odling i den 

fysiska planeringen. Stadsnära odling är ett pedagogiskt 

tillvägagångssätt för att skapa medvetenhet om 

livsmedelsproduktion, men har även potential att bidra 

till livsmedelsproduktion. 
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Offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster ska styra mot och 

motsvara samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd och miljö 
 

Det är skillnad på vilka produktionsmetoder och 

läkemedel som får användas i uppfödning och 

livsmedelsproduktion i Sverige gentemot övriga 

världen. Det är enklare att kontrollera reglernas 

efterlevnad och att besöka producenter när livsmedel 

produceras nära. Den offentliga upphandlingen 

kan därför bidra till att öka efterfrågan på livsmedel 

producerade i Sverige genom att ställa relevanta krav. 

Offentliga aktörer bör exempelvis ställa krav på att 

antibiotikaanvändningen ska vara i nivå med svensk 

praxis. Antibiotikaresistens är ett av de största globala 

hoten mot folkhälsan, begränsad användning är därför 

en överlevnadsfråga. 

Upphandlande aktörers kompetens om offentlig 

upphandling av livsmedel och måltidstjänster behöver 

stärkas liksom att små och medelstora leverantörer 

ges bättre möjligheter att delta som anbudsgivare vid 

offentlig upphandling. En förutsättning är att offentliga 

upphandlare och leverantörer möts. MatVärden har 

genom projektet Smak av Gävleborg varit en viktig 

aktör i detta. Projektet har finansierats av Region 

Gävleborg och Tillväxtverket. 

Åtgärder 

7.1 Region Gävleborg, MatVärdens projektverksamhet 

och kommunerna möjliggör för länets livsmedelsföre- 

tag att delta i offentlig upphandling och kunna leverera 

till den offentliga marknaden. 

7.2 LRF Gävleborg erbjuder information, uppmuntrar 

och understödjer Tidig dialog 9 med livsmedelsprodu- 

center och offentliga upphandlare samt visar på goda 

exempel. 

7.3 Region Gävleborg och kommunerna arbetar för att 

upphandlande enheters kompetens om offentlig upp- 

handling av livsmedel och måltidstjänster stärks, särskilt 

gällande miljö, klimat, social hållbarhet och djurskydd. 

7.4 Region Gävleborg och länets kommuner ställer 

sådana krav i upphandlingen som leder till att andelen 

svenska livsmedel i den offentliga livsmedelskonsumtio- 

nen ökar till minst 60 procent av inköpsvärdet. 

7.5 Region Gävleborg och länets kommuner arbetar 

för att andelen certifierade ekologiska produkter i den 

offentliga livsmedelskonsumtionen ökar till det natio- 

nella målet om minst 60 procent av inköpsvärdet. 

7.6 Region Gävleborg, Inköp Gävleborg och kommu- 

nerna följer upp i vilken utsträckning kravställningarna i 

den offentliga upphandlingen uppfylls. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 Tidig dialog 
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Minska matsvinnet i 

hela livsmedelskedjan 
 

Matsvinn och dåligt nyttjade resurser är ett stort 

globalt problem och Sverige är inget undantag. Det 

förekommer i hela produktions-, försäljnings- och 

konsumtionskedjan för livsmedel, men hushållen 

står för den största delen. En tredjedel av den mat 

som produceras i världen slängs i dag. Det globala 

matsvinnet är världens tredje största utsläppare av 

växthusgaser och svenskt matsvinn står för cirka 

tre procent av de totala utsläppen av växthusgaser  

i vårt land. Matsvinnet bidrar också till övergödning, 

spridning av gifter och vattenbrist. 3 miljarder av 

världens befolkning skulle kunna födas på den mat 

som förfars och slängs. Detta är en stor och helt 

onödig miljöbelastningen som borde kunna undvikas 

med bättre resurshushållning. 

Ett delmål till målet Hållbar konsumtion och 

produktion i Agenda 2030 är att halvera det globala 

matsvinnet per person i butik och i konsumentledet 

samt minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, 

även förluster efter skörd. En nationell handlingsplan 

för minskat matsvinn 2030, Fler gör mer, är 

framtagen i ett samarbete mellan Livsmedelsverket, 

Jordbruksverket och Naturvårdsverket. 10 Åtgärderna 

i handlingsplanen visar på hur Sverige långsiktigt ska 

arbeta med att förebygga och minska matsvinnet enligt 

Agenda 2030. 

Föreningen MatVärden driver projektet Hållbar mat 

för framtiden, som finansieras av Region Gävleborg 

och Tillväxtverket. Projektets inriktning är bland annat 

matsvinn. 

Åtgärder 

8.1 Region Gävleborg och kommunerna arbetar för 

minskat matsvinn i livsmedelshanteringen. 

8.2 LRF Gävleborg, Region Gävleborg och 

kommunerna arbetar för en mer resurseffektiv 

hantering av livsmedel i hela produktionskedjan. 

8.3 MatVärden arbetar med matsvinnsproblematiken i 

projektet Hållbar mat för framtiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 Fler gör mer – handlingsplan för minskat matsvinn 2030 
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Öka möjligheten att göra medvetna 

val som främjar hälsosamma matvanor 
 

Konsumenter bör ha ett högt förtroende för 

livsmedel från länet och ges bättre möjligheter att 

göra medvetna val. Informerade och medvetna  

val inkluderar val utifrån t.ex. hälsa, klimat, miljö, 

ursprung och etik. Under genomförda dialogmöten 

har många lyft frågor om konsumentens kunskap om 

livsmedelsproduktionen. 

Regeringens långsiktiga mål är att sluta de påverkbara 

hälsoklyftorna inom en generation och i detta arbete 

är skillnader i matvanor mellan olika grupper ett  

viktigt område. På flera områden syns förbättringar i 

levnadsvanor i Sverige, dock är variationen stor mellan 

olika grupper t.ex. grupper med olika utbildningsnivå. 

Bra matvanor främjar hälsa och förebygger ohälsa 

och sjuklighet. Våra matvanor påverkas av en 

rad faktorer, t.ex. tillgänglighet, tid, vana, social 

och ekonomisk situation, pris, marknadsföring, 

men också av smak och kunskap. Därför är 

en ökad konsumentmedvetenhet och bra 

konsumentupplysning viktig ur ett folkhälsoperspektiv. 

Hälsofrämjande insatser inom exempelvis skolan 

stärker förutsättningarna för en positiv utveckling 

på området. Livsmedelsverket har i uppdrag att 

genomföra informationsinsatser om hälsosamma 

matvanor. 

För att beskriva hur livsmedelskedjan fungerar finns 

utbildningsmaterial framtaget av bland annat LRF och 

BERAS international som är riktat till skolelever. 11, 12
 

Åtgärder 

9.1 Region Gävleborg verkar för ökad kunskap 

om måltidens och matens betydelse utifrån ett 

hälsofrämjande och ett sjukdomsförebyggande 

perspektiv. 

9.2 Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, LRF 

Gävleborg och MatVärdens projektverksamhet arbetar 

för att visa på den regionala matens fördelar. 

9.3 LRF Gävleborg erbjuder materialet Bonden i 

skolan och utgör en resurs till länets skolor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11 Bonden i skolan 
12 BERAS utbildningsprogram 
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Öka fiskproduktionen och 

möjligheterna till avsättning 
 

I den nationella livsmedelsstrategin beskrivs 

förutsättningar för att möta ökad efterfrågan på marina 

livsmedel. Yrkesfisket i Gävleborg och Sverige står dock 

inför flera utmaningar. Antalet småskaliga kustfiskare 

minskar stadigt och medelåldern stiger för varje år, 

rekryteringen är alldeles för låg för att ersätta de som 

slutar. Ökad förädling av produkterna är en möjlig väg 

till förbättrad lönsamhet och ökad sysselsättning. 

Övergödning, överfiske och våra utsläpp av miljögifter 

har gjort Östersjön till ett hav i obalans, vilket påverkar 

länets yrkesfiske. Dessutom har konkurrensen från säl 

och skarv lett till mindre fångster, skadad fångst som 

inte går att sälja, fördyrande fiskeredskap och att vissa 

fångstmetoder har blivit omöjliga att använda. Ett allt 

mer omfattande regelverk och införande av nya och 

ökade avgifter försvårar för yrkesgruppen. Detta leder 

också till en hög tröskel för nya fiskare att komma in i 

branschen och den initiala investeringen kan bli allt för 

hög. Regelverk utformas för att möta kravet på stora 

aktörer och anpassas inte för det småskaliga kustfisket 

i den utsträckning som skulle behövas. På grund av 

att samordningen av råvarutransporter och förädlade 

produkter saknas, samt problemen med regler kring 

landning (föra i hamn) har yrkesfiskarna även svårt att 

nå marknaden. 

Det finns goda möjligheter och intresse för att 

utveckla landbaserat vattenbruk i vårt län. En metod 

är akvaponik där fisk och grönsaker odlas i ett 

slutet kretsloppssystem. Här kan nya produkter och 

arbetstillfällen skapas på landsbygden. 

Åtgärder 

10.1 Länsstyrelsen Gävleborg och berörda kommuner 

arbetar för livskraftiga fiskbestånd och en långsiktig och 

hållbar fiskerinäring. 

10.2 Länsstyrelsen Gävleborg prioriterar stöd till 

rekrytering och/eller generationsskifte i den mån 

medel finns. 

10.3 Länsstyrelsen Gävleborg bidrar till att en nationell 

förvaltningsplan för säl och skarv tas fram. 

10.4 Högskolan i Gävle och företagare utvecklar 

alternativa fiskeredskap för att klara angrepp från säl. 

10.5 Länets kommuner arbetar för att fångsten lättare 

kan landas av de småskaliga kustfiskarna. 
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Ta tillvara och utveckla den tillväxt- 

potential som finns i skogens skafferi 
 

Skogens produktion av livsmedel är en outnyttjad 

resurs i vårt län. Bara några få procent av bären tas 

till vara och över 90 procent ruttnar bort i skogen. 

Många krogar efterfrågar produkter förädlade från 

det skogen ger. Produkterna har dessutom en liten 

miljöpåverkan samt bidrar till sysselsättning och 

regional utveckling. Naturens skafferi är öppet för alla 

så länge man förhåller sig till allemansrätten, men 

kommersiellt nyttjande av annans mark ska ske i dialog 

med markägaren. 

I den nationella livsmedelsstrategin påtalas att den 

tillväxtpotential som finns i marknaden för svenskt 

vilt bör tas till vara och att möjligheter till avsättning 

av fällt vilt bör öka. Detta har även kommit upp 

på de dialogmöten som utförts i länet. För att det 

ska vara möjligt behöver det finnas en enkel och 

säker hantering av den naturresurs som viltköttet 

utgör. Jakt, handel, distribution och förädling av 

viltkött och andra produkter av vilt måste utformas 

så att livsmedelshygien och köttkvalitet säkras och 

att så mycket som möjligt av djuret tas till vara. 

Bestämmelser kring hantering av viltkött hanteras på 

nationell nivå. Arbetet följs med intresse av exempelvis 

Jägarförbunden och LRF Gävleborg. 

Åtgärder 

11.1 MatVärdens projektverksamhet, 

markägarorganisationer och företag inom branschen 

arbetar för att öka tillvaratagandet av livsmedel från 

skogen och utveckla förädlingen av produkter för såväl 

inhemsk- som exportmarknad. Även Skogsstyrelsen är 

en resurs i det här arbetet. 

11.2 Jägareförbunden och LRF Gävleborg 

arbetar för att förbättra förutsättningarna för 

viltköttet att nå marknaden samt gynna dialogen 

kring livsmedelsproduktion från skogsmark. Även 

Skogsstyrelsen är en resurs i det här arbetet. 

11.3 Arbetsförmedlingen och Coompanion 

tillvaratar möjligheter inom gruppen nyanlända för 

kommersialisering av lokalproducerade livsmedel och 

skogens produkter. I detta ingår utbildning, lagstiftning 

och regler för företagande och arbetsgivaransvar. Även 

Skogsstyrelsen är en resurs i det här arbetet. 

11.4 Skogsstyrelsen samverkar med forskning på 

området och bidrar till utveckling av olika metoder för 

att tillvarata livsmedel från skogen. 

MÅL 11  
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3 . 4 STRATE G ISKT OMRÅDE - 
KUNSKAP OCH INNO V ATION  

Den nationella livsmedelsstrategins övergripande mål 

inom det strategiska området kunskap och innovation 

är att stödja kunskaps- och innovationssystemet 

för att bidra till ökad produktivitet och innovation 

i livsmedelskedjan samt hållbar produktion 

och konsumtion av livsmedel. Den nationella 

livsmedelsstrategin riktar sig till den delen av kunskaps- 

och innovationssystemet som byggs upp av universitet, 

forskning och innovationsstödjande aktörer av olika 

slag. Det finns dock idag ingen aktör i Gävleborg 

som långsiktigit arbetar med att knyta ihop de 

livsmedelsproducerande företagen med aktörer inom 

forskning. Det finns inte heller något sådant uppdrag 

preciserat i den nationella livsmedelsstrategin. 

Det finns stora möjligheter i att utveckla 

innovationskraften i livsmedelskedjan och ett stort 

ansvar vilar på företagen själva. 13 Ökade samarbeten 

mellan leden i kedjan är avgörande för att utveckla 

produkter och tjänster som ger lönsamhet i 

råvaruproduktion, förädling och försäljning. 

Företagsfrämjande aktörer på regional nivå ansvarar 

för att fånga upp företagens behov och bidra till en 

positiv utveckling. Genom att samverka med nationella 

aktörer bidrar de även till att nationella satsningar inom 

området kunskap och innovation kommer företagare i 

Gävleborg till godo. 

Utbildningar av hög kvalitet och att bättre visa 

på möjligheterna till jobb och företagande i 

livsmedelskedjan är viktigt för att fler ska vilja arbeta 

inom branschen. Att få tag på rätt kompetens är 

grundläggande för möjligheterna att driva och utveckla 

företag. I det regionala arbetet har förutsättningarna för 

naturbruks-, restaurang- och livsmedelsprogrammen 

och andra likvärdiga utbildningar visat sig vara något 

som väcker stort engagemang och det prioriteras  

därför i handlingsplanen. 

 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 Insikter #10 Innovation (Macklean) 
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Politiker, myndighetspersoner, konsumenter och marknadens aktörer har kunskap 

om livsmedelsproduktionens betydelse för hållbar tillväxt i Gävleborgs län 
 

För att politiker och myndighetspersoner ska kunna 

fatta beslut som leder till att målen i Gävleborgs 

handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018- 

2030 uppnås måste de ha god kunskap om de 

möjligheter som livsmedelskedjan innebär för att 

skapa arbetstillfällen, nå relevanta miljömål, öka 

självförsörjningsgraden och höja krisberedskapen inom 

livsmedelsförsörjningen. Även marknadens aktörer 

behöver ökad kunskap om hur livsmedelsproduktionen 

bidrar till ökad ekonomisk, social och miljömässig 

hållbarhet. 

Åtgärder 

12.1 Kommunerna, LRF Gävleborg och 

MatVärdens projektverksamhet arrangerar olika 

informationsaktiviteter med syfte att öka kunskapen 

om hela livsmedelskedjans betydelse. 

12.2 Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg 

erbjuder information till politiker om Gävleborgs 

handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018- 

2030. 

12.3 Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg 

och länets kommuner ansvarar för att berörda 

tjänstepersoner inom respektive organisation har 

kännedom om Gävleborgs handlingsplan för Sveriges 

livsmedelsstrategi 2018-2030. 

12.4 LRF Gävleborg tar tillsammans med länets 

kommuner ansvar för samverkan mellan olika aktörer 

så att satsningar på ökad kontakt mellan grundskolan 

och livsmedelskedjan genomförs 
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Region Gävleborg, LRF Gävleborg, länets kommuner och utbildningsanordnare samverkar för förbättrade 

förutsättningar för yrkesutbildningar från gymnasienivå och vidare inom hela livsmedelskedjan 
 

Möjligheterna att utbilda sig inom livsmedelskedjan 

behöver förbättras och yrkesutbildningarnas status 

höjas. Utbildningsanordnarna har lyft finansiering och 

kort framförhållning från Arbetsförmedlingen som 

problem i arbetet med att kunna erbjuda utbildning för 

vuxna och vuxna nysvenskar. Att lyfta möjligheterna 

i lantbruket och övriga livsmedelskedjan i olika 

sammanhang är också viktigt för att få fler unga att 

välja gymnasieprogram inom livsmedelskedjan. 

Åtgärder 

13.1 LRF Gävleborg bjuder in Region Gävleborg, 

kommunernas näringslivsavdelningar och exempelvis 

Arbetsförmedlingen till samtal om 

kompetensförsörjnings- och arbets-marknadsfrågor 

för livsmedelskedjan. Mål och aktiviteter för ett 

gemensamt arbete formuleras. 

13.2 Region Gävleborg bereder plats för branschen 

att informera kring framtida kompetensbehov för 

arbetsförmedlare samt studie- och yrkesvägledare vid 

arbetsmarknadsdagar. 

13.3 Region Gävleborg och LRF Gävleborg 

undersöker förutsättningarna att arrangera 

en branschträff för att arbeta med frågor om 

kompetensförsörjning. 
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Aktörerna i livsmedelskedjan etablerar nav där kompetensutveckling sker, 

nätverk byggs och branschöverskridande samarbeten tar form 
 

Gävleborg ska vara en bra plats för 

livsmedelsföretagande med företagsfrämjande 

aktörer som hjälper företagare att starta och 

utveckla sitt företagande och att ta idéer till 

marknaden. För livsmedelsföretagen är det viktigt, 

att utifrån de förutsättningar som finns i länet, 

utveckla produkter för en marknad som blir allt mer 

diversifierad. Etablerade nav kopplar ihop aktörerna 

i livsmedelskedjan, underlättar samverkan och kan 

med ett helhetsperspektiv driva på utvecklingen i hela 

livsmedelskedjan på ett kraftfullt sätt. 

Åtgärder 

14.1 Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, LRF 

Gävleborg, Lantmännen och Högskolan i Gävle bjuder 

in till ett samarbete för att effektivisera och förbättra 

dialogen mellan aktörerna i livsmedelskedjan samt att 

initiera forskningsområden. 

14.2 Länsstyrelsen Gävleborg tar initiativ till ett VD- 

nätverk för företagen i livsmedelskedjan. 

14.3 LRF Gävleborg och MatVärdens 

projektverksamhet arrangerar aktiviteter och 

möten med syfte att skapa affärer mellan 

livsmedelsproducenter, kockar, krögare, grossister och 

handlare. 

14.4 LRF Gävleborg initierar och informerar om 

utbildningar för att utveckla företagandet och öka 

samverkan i livsmedelskedjan för att möta framtidens 

konsument. 

14.5 Region Gävleborg och Länsstyrelsen 

Gävleborg främjar näringslivsutveckling inom 

livsmedelsproduktion och livsmedelsförädling genom 

utvecklingsprojekt och företagsstöd. 

MÅL 1 4 
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3 .5 F INANS IER ING  A V 

ÅT GÄRDER  

Arbetet med handlingsplanens mål och åtgärder 

kommer att ledas av Länsstyrelsen Gävleborg, Region 

Gävleborg och LRF Gävleborg. Länsstyrelserna 

har i Landsbygdsprogrammet 2014–2020 tilldelats 

projektmedel för samarbetsåtgärder. Stödmedel finns 

att söka för jordbruksföretag som genom samarbete 

kan bredda sin verksamhet och till projekt som bidrar 

till att uppnå målen i livsmedelsstrategin. Berörda 

aktörer är både offentliga och privata. Samverkan 

mellan länsstyrelser och regionalt utvecklingsansvariga 

ska särskilt uppmärksammas. Det finns därför pengar 

för både generella och mer specifika insatser i 

livsmedelskedjan. 

Förutom speciella medel för livsmedelsstrategin finns 

det på Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och 

länets kommuner andra företagsfrämjande stöd. 
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4 Nationella och 

regionala mål och 

strategier 
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges 

livsmedelsstrategi 2018–2030 tar hänsyn till nationella 

och regionala mål och strategier. För att uppnå 

önskade resultat måste länet styras mot en hållbar 

utveckling, såväl ur ett ekonomiskt, miljömässigt 

som socialt perspektiv. De strategier som har störst 

påverkan på det regionala utvecklingsarbetet beskrivs 

här kortfattat. 

A GEND A 2030  

FN:s Agenda 2030 är en agenda för förändring mot 

ett hållbart samhälle. Alla världens länder berörs i 

den globala omställningen. Handlingsplanen bidrar 

till måluppfyllnad inom till exempel mål 1, avskaffa 

hunger, mål 7, modern energi för alla, mål 8, produktiv 

sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla, 

mål 12, hållbar konsumtion och produktion, mål 

13, bekämpa klimatförändringarna samt mål 15, 

landbaserade ekosystem. 14
 

MILJÖMÅL  

I genomförandet av handlingsplanen berörs flera 

av Sveriges miljömål. För att nå målet Ett rikt 

odlingslandskap är livskraftigt och hållbart jordbruk 

helt avgörande. Andra miljömål som omfattas av 

åtgärderna i handlingsplanen är Ingen övergödning, 

Begränsad klimatpåverkan, Levande sjöar och 

vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande 

våtmarker, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande 

kust och skärgård. 15
 

 

RE GIONAL UT VE CKL INGS  - 

STRATE GI (R US)  

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett 

regionalt styrdokument som visar inriktningen för 

Gävleborgs arbete inom hållbar regional utveckling. 

Strategin ska beskriva regionens utvecklingsambitioner 

och peka på vilka prioriteringar och insatser som ska 

genomföras i länet i samarbete med andra parter. 

RUS fungerar som ett paraply över regionala och 

lokala planer samt program, däribland Gävleborgs 

handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 

2018-2030. De tre hållbarhetsperspektiven; social, 

miljömässing och ekonomisk hållbarhet, ska integreras 

i allt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete. Det 

innebär i såväl analyser, strategier, program som 

insatser. 16
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 Agenda 2030 
15 Sveriges miljömål 
16 Regional utvecklingsstategi 
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RE GIONAL KLIMAT-  OCH 

ENER GISTRATE GI  

Länsstyrelsen Gävleborgs Klimat- och 

energistrategi från 2008 syftar till att minska 

klimatförändringar, främja energiomställning, 

energieffektivisering och effektivare 

transportsystem samt öka andelen förnybar energi 

i länet. Under 2018 har arbetet med revidering 

startat. 
 

EN SAMMANHÅLLEN POLIT IK  

FÖR SVERIGES  L ANDSB Y GDER  

– FÖR ET T SVERIGE SOM 

HÅLLER IHOP  

I regeringens proposition 2017/18:179 föreslås 

övergripande mål för en sammanhållen 

landsbygdspolitik. Det avser livskraftig landsbygd 

med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, 

boende och välfärd som leder till en långsiktigt 

hållbar utveckling i hela landet. 17
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder 
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5 Nulägesbeskrivning 
JORDBR UKSMARK  

Jordbruksmark är en ändling resurs. Förutom humus, 

mikroorganismer och mineraler består odlingsjord 

av luft och vatten. Vid exploatering förstörs dessa 

funktioner för all framtid och jorden kan inte användas 

för odling. Vi har därför ett stort ansvar att förvalta 

jordbruksmarken. 

Klimatförändringar förväntas ge extremväder med 

både torka och ökad nederbörd som följd. Underhåll 

av diken och dräneringssystem blir därför viktiga. 

I många odlingsområden i länet finns bra tillgång 

till vatten från sjöar och större vattendrag, men 

bevattningsdammar kan trots allt bli aktuella i framtiden. 

Möjlighet till bevattning är en viktig åtgärd i att kunna 

öka livsmedelsproduktionen. Det är viktigt med en god 

näringsbalans i odlade arealer. Även markens pH-värde 

är avgörande för att jordens olika mineraler ska vara 

tillgängliga för växter. 

L ANTBR UK  

Jord- och skogsbruk bedrivs i många fall inom samma 

företag och skogsbruket är ett betydande komplement 

och finansieringskälla. Medelåldern för lantbrukare i 

Gävleborg är hög. Statistik från 2016 visar att 4 885 

personer är stadigvarande sysselsatta inom lantbruk, 

varav 45 procent är kvinnor och 55 procent är män. 

Sett till årsverken utgörs kvinnornas andel endast till 34 

procent. En trolig förklaring till detta är att fler kvinnor än 

män väljer ett jobb utanför gården. 

Antalet lantbruksföretag år 2016 var 2117 stycken 

med en medelareal på 31,5 ha. Antalet företag har 

minskat under de senaste tio åren med 24 procent. Av 

åkerarealen om cirka 66 500 ha används 63 procent för 

grovfoderproduktion. Spannmål odlas på 24 procent 

av åkerarealen. Odling av oljeväxter, trindsäd, potatis 

och grönsaker finns men är inte omfattande. Arealen 

jordbruksmark i länet har minskat med 2 242 ha mellan 

2010 – 2017. På 28 procent av gårdarna finns någon typ 

av djurproduktion med nötkreatur, på 14 procent finns 

lammproduktion. Gris och fjäderfä är mindre vanligt. 

Under perioden 2007–2017 har antalet mjölkföretag 

minskat med 51 procent. Det finns idag 132 gårdar med 

mjölkproduktion. Antalet kor och antal nöt är 41 800. 

Trots minskningen av antalet mjölkkor i länet är det totala 

antalet kor lika stort som för tio år sedan då antalet dikor 

ökat. 

TRÄDGÅRD  

Trädgårdsproduktionen bedrivs genom växthusodling 

och frilandsodling. Frilandsodlingen idag drivs i 

huvudsak av flera mindre odlare med ett stort urval  

av köksväxter på friland. Bärodlingen är i huvudsak 

jordgubbsodling. Både arealer och antal företag 

med trädgårdsodling har varit minskande men har 

stabiliserats på senare år. Flera kommuner planerar 

också större satsningar på växthusodling för att bland 

annat utnyttja restvärme från industrin. 

Det finns odlarkunskaper hos människor som kommit 

till Sverige från andra länder. Det är viktigt att dessa 

människor får information om möjligheterna i 

livsmedelskedjan. Made in Högbo är en satsning där 

bland annat nyanlända från olika länder odlar, föder 

upp djur och förädlar livsmedel samtidigt som de 

utvecklar sina språkkunskaper i svenska. Projektet 

har inspirerat fler företag att ta fram smakfulla 

produkter samtidigt som det bidrar till integration och 

sysselsättning. 
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FI SKE  

I länet finns 57 fiskelicenser. Länets fiske är småskaligt, 

fiske med nät och fasta redskap efter lax, sik och 

strömming är vanligast. Det finns en mindre trålare 

inriktad på strömmingsfiske. Beslut om begränsningar 

av laxfisket har drabbat näringen hårt då reglerna som 

begränsar användningen av fasta redskap även hindrar 

fiske på andra arter än lax. Det finns en god efterfrågan 

på lokalt fångad och förädlad fisk men yrkesfiskarna 

efterfrågar bättre möjligheter till försäljning. 

Förädlingsgraden av fiskprodukter är hög och de lokalt 

producerade livsmedelsprodukterna är av hög kvalitet. 

Utöver yrkesfisket finns det ett växande intresse för 

landbaserad fiskodling i flera av länets kommuner. 

FÖ RÄD LING  

Lokal livsmedelsförädling är en möjlighet att ta  

tillvara på det växande intresset för matens ursprung. 

Föreningen MatVärden och projektet Smak av 

Gävleborg har gjort ett värdefullt arbete för att stötta 

och inspirera livsmedelsproducenter. Det handlar om 

småskalig men även storskalig produktion, förädling, 

försäljning, besöksnäring och upphandling. En 

nationell undersökning från LRF:s visar att 70 procent 

av mathantverkarna vill investera i sin verksamhet de 

närmsta tre åren. 

BESÖKSNÄRING  

Gävleborgs besöksnäringssiffror har sakta men 

säkert ökat de senaste åren och har potential 

till stor ökning. Regionen hade 2017 cirka 6,4 

miljarder kronor i turistisk omsättning och cirka 

3 miljoner gästnätter. Gävleborgs position och 

konkurrenskraft som måltidsdestination ska stärkas. 

Aktörer inom besöksnäringen ska tillsammans 

med livsmedelsföretag utveckla nya, hållbara mat- 

och dryckesupplevelser. Region Gävleborg leder 

arbetet i samverkan med kommunerna, föreningen 

Matvärden, besöksnäringsföretag, restauranger och 

matproducenter. 
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6 Livsmedels- 

försörjning och 

regional krisberedskap 
Livsmedelsproduktionen har varit stadigt minskande 

i Sverige samtidigt som befolkningen ökat. I januari 

2017 blev vi fler än tio miljoner invånare i Sverige. Om 

knappt tio år, 2026, beräknas folkmängden ha passerat 

11 miljoner. Om vårt land ska ta ansvar för att säkert 

näringsförsörja hela sin befolkning är tiden inne för 

att produktionsminskningen ska vändas till en tydlig 

produktionsökning. 

Svensk jordbrukspolitik har under efterkrigstiden 

drivit storleksrationalisering och specialisering 

för att klara den ekonomiska konkurrensen från 

andra länder. Sedan Sverige blev medlem i EU har 

strukturrationaliseringen fortsatt samtidigt som 

beroendet av importerade insatsvaror och livsmedel 

ökat. Sett till den totala livsmedelskonsumtionen,  

där även kaffe och andra produkter som inte kan 

produceras i Sverige är inkluderade, är Sveriges 

självförsörjningsgrad i dagsläget cirka 50 procent. 

Andelen svensk konsumtion som utgörs av råvaror  

med svenskt ursprung är exempelvis omkring 55 

procent för nötkött, 80 procent för mjölk, 125 procent  

för spannmål vid ett normalår samt drygt 70 procent   

för griskött. Vid en avstängning av transporter till  

butiker kommer hyllorna dessutom bli tomma på några 

få dagar. 

Efter första världskriget inrättades beredskapslager för 

livsmedel. Tanken var att landets invånare vid behov 

skulle kunna näringsförsörjas med tillräckligt många 

kalorier. Alla olika typer av livsmedel som fanns i 

fredstid magasinerades därför inte i beredskapslagren. 

I slutet av 1980-talet avvecklades alla statliga 

beredskapslager och i samband med Sveriges inträde i 

EU har även självförsörjningsmålet för kris- och fredstid 

avvecklats. Rent praktiskt har statliga beredskapslager 

varit ineffektiva eftersom de varit dyra och inte 

tillräckliga om de skulle behövas. De lager som finns i 

landet idag är helt i privat regi. 

Det finns begränsade drivmedelslager som motsvarar 

90 dagars förbrukning. De är dock inte avsedda 

för lantbruk och endast 70 procent av dem finns i 

Sverige, resten utomlands. Som en del av energi- och 

klimatarbetet pågår ett arbete för att svenskt lantbruk 

ska bli fossilfritt 2030. Den utvecklingen ger möjlighet 

att minska lantbrukets sårbarhet för nationella såväl 

som internationella kriser. 

I Försvarsberedningens rapport, Ds 2017:66 

Motståndskraft, Inriktningen av totalförsvaret och 

utformningen av det civila försvaret 2021–2025,  

finns rekommendationer att landet ska ha en 

livsmedelsberedskap för tre månader. Det yttersta 

ansvaret för att tillgodose livsmedelsförsörjningen på 

lokal nivå åligger kommunerna. Av 3 kap. 3§ i lagen 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap framgår att kommunen under höjd 

beredskap eller när ransoneringslagen i annat fall 

tillämpas ska vidta de åtgärder som behövs för 

försörjningen med nödvändiga varor. 

Mot bakgrund av det som beskrivits ovan finns några 

centrala beredskapsfrågor som beaktas i Gävleborgs 

handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi, 

se följande sex punkter som är kopplade till 

handlingsplanens mål. För att vara bättre förberedda 

på kriser, som påverkar tillgången till nödvändiga 

livsmedel, måste försörjningsförmågan öka 

väsentligt på flera områden, såväl inom Sverige som 

i Gävleborg. För att detta ska vara möjligt krävs att 
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hela samhället engageras. Här är alla företag, såväl 

småskaliga som storskaliga, viktiga för att upprätthålla 

försörjningsförmågan. 

1. Jordbruksmark är en ändlig resurs som ska finnas 

kvar i framtiden. Detsamma gäller för rent vatten och 

viktiga ekosystemtjänster. Vid en krissituation kommer 

produktionsförutsättningarna att ändras och mer mark 

än idag kommer att behövas för odling. Det krävs att 

det finns efterfrågan redan i vardagen för att bättre 

säkerställa tillgången även vid störningar i samhället. 

När bristsituationen väl är ett faktum är det för sent att 

tänka om. Krisberedskap bygger vi här och nu. Det är 

också viktigt att alla skyddsvärda vattentäkter, befintliga 

och potentiella, är säkra för framtiden. 

(Mål 1 och 2). 

2. Lantbrukets beroende av utländska insatsvaror i form 

av drivmedel, mineralgödsel, utsäde, växtskyddsmedel 

samt kraftfoder till produktionsdjur ska minska. Det  

görs dels genom omläggning till mer balanserade 

produktionssystem som till exempel ekologisk odling, 

dels genom inhemsk produktion av insatsvaror 

inklusive produktion av ickefossila drivmedel. I 

Gävleborg ska grödor och djurhållning som passar  

våra områden prioriteras, exempelvis vallodling 

och idisslare. En ökad produktion av insatsvaror till 

livsmedelskedjan ger positiva effekter på sysselsättning 

i länet och en ökad försörjningstrygghet. (Mål 6 och 7). 

3. I Gävleborg finns utrymme för både stora och små 

jordbruksföretag. Geografiskt koncentrerad produktion 

ökar beroendet av transporter. Detsamma gäller 

för företag som förädlar livsmedel. För att minska 

transportberoendet behövs både fler företag som 

producerar livsmedel och fler företag som förädlar 

livsmedel. (Mål 5, 11, 12 och 14). 

4. För att det ska vara möjligt att öka 

livsmedelsproduktionen i länet är det viktigt 

med kunskaper och förståelse för delarna i 

livsmedelskedjan. Det betyder att tillräckliga 

produktionskunskaper finns hos alla i samhället 

som skapar förutsättningar för livsmedelsproduktion 

och för ökad livsmedelsberedskap. Myndigheter, 

tjänstepersoner, politiker, företag och konsumenter ska 

ta beslut som bidrar till säkrare livsmedelsförsörjning 

i framtiden. Vår livsmedelsförsörjning ska inte vara 

beroende av världsmarknaden eller tillgången till 

råmaterial som inte kan produceras i Sverige. 

Det behövs också utbildning och utbildningsplatser för 

blivande företagare och arbetstagare inom jordbruk, 

djurproduktion, fiskeri och livsmedelsförädling för att 

säkra produktionen i framtiden. (Mål 4, 12 och 13). 

5. Samarbete behövs i hela livsmedelskedjan, där är 

inte minst grossist- och detaljhandelsledet viktigt. 

Grossistledet svarar för en stor del av den lagring som 

finns av livsmedel. Genom samarbeten med samhället 

kan de fördelar som fanns tidigare genom statliga 

beredskapslager uppnås genom samarbeten med 

privata aktörer. Fungerande distribution av livsmedel 

till den slutliga konsumenten är viktig i kristid. Det är 

därför viktigt att samhället stöttar ett väl utbyggt nät av 

livsmedelsbutiker. (Mål 6). 

6. Planering för att klara krissituationer, både kortare 

och längre är viktigt för alla aktörer i livsmedelskedjan. 

Ett första steg är att medvetandegöra alla inblandade 

om att en kris kan uppstå. Genom att starta en 

diskussion om hur man till exempel på gårdsnivå kan 

öka motståndskraften mot en kris har mycket vunnits. 

(Mål 12). 
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Genomförande 

av handlingsplanen 
Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg 

och LRF Gävleborg, är de regionala aktörerna 

och samverkansparterna som kommer att 

samordna genomförandet, uppföljningen och 

utvärderingen av Gävleborgs handlingsplan 

för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030. 

Uppföljning och utvärdering av 

handlingsplanens åtgärder är betydelsefullt 

för att tydliggöra resultat och ange riktning 

för fortsatta insatser. Återkoppling behövs 

för att bidra till fortsatt engagemang för 

handlingsplanens genomförande. All 

uppföljning och utvärdering presenteras på 

hemsidan: 

www.livsmedelsstrategigavleborg.se 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
UPPFÖLJNING  

Samverkansparterna kommer att göra årliga 

uppföljningar av handlingsplanen för att 

se hur långt länet har nått i förhållande till 

uppsatta mål. 

Agenda 2030, miljömålen och energi- och 

klimat följs upp i andra system. 

UT V ÄRDERING  

Utvärdering och eventuell revidering 

ska göras år 2020, 2024 och 2028, 

slututvärdering efter år 2030. 
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Yttrande om kommunal livsmedelsstrategi. 

Inför framtagandet av en kommunal livsmedelsstrategi har jag 
läst och tagit del av den regionala handlingsplanen för nationell 
livsmedelsstrategi för Region Gävleborg. 

https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-
samverkan/miljo-energi-och-klimat/livsmedelsstrategi-
gavleborg/ 

Jag ser inga hinder för LRF verksamhet att den regionala 
handlingsplanen också blir Ockelbo kommuns handlingsplan 
inom ramen för en nationell livsmedelsstrategi. 

Ockelbo LRF önskar att kommunen antar den regionala 
handlingsplanen utan förbehåll. Vidare att detta yttrande 
kompletteras med ett gemensamt undertecknat yttrande utav 
de aktörer som varit delaktiga i detta arbete där vi ställer oss 
bakom den kommunala handlingsplanen.  

Ockelbo LRF anser vidare att det idag divergerar mellan flera 
uppfattningar som kommunen uttryckt och innebörden i den 
regionala handlingsplanen.  

Exempel på dessa är skillnader som återfinns i  
Mål 1 – Jordbruksarealen i länet skall inte minska, hävdande av 
nuvarande jordbruksmark. Kommunen vill inte förtäta 
nuvarande bebyggelse eller bebygga skogsmark utan förordar 
jordbruksmark för bebyggelse. 

Mål 2 – Vatten som livsmedel och produktionsresurs skall 
värnas. Utrivning av dammar och fria vandringsvägar i 
Testeboån är i direkt motsats till livsmedelsstrategins 
produktionsmålsättningar. 

Mål 4 – Tillsynsarbetet skall leda till näringslivsutveckling inom 
livsmedelskedjan. Stuprörsförvaltning – ej kännedom om 
helheten vid tillsynsarbete m.a.a olika arbetsområden. 

Mål 10 – Öka fiskproduktionen och möjligheterna till avsättning. 
Målet gäller On-Land odling i bassäng, ej fisketurism som 
kommunen uttryckt. 

Avslutningsvis anser vi att avsnittet livsmedelsförsörjning och 
regional krisberedskap behöver implementeras i ett särskilt  
arbete i den kommunala handlingsplanen 

 

Namn                                  Fredrik Almér 

Titel/verksamhet                 Ordförande Ockelbo LRF 

Datum                                 2020-05-05 
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Yttrande om kommunal livsmedelsstrategi. 

Inför framtagandet av en kommunal livsmedelsstrategi har jag 
läst och tagit del av den regionala handlingsplanen för nationell 
livsmedelsstrategi för Region Gävleborg. 

https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-
samverkan/miljo-energi-och-klimat/livsmedelsstrategi-
gavleborg/ 

Jag ser inga hinder för min verksamhet att den regionala 
handlingsplanen också blir Ockelbo kommuns 
livsmedelsstrategi. Av vad jag kan se strider inte 
handlingsplanen mot Ockelbos kommande 
översiktsplanearbete. När det handlar om målen som rör 
exploatering verkar det heller inte finnas några tvingande ordval 
som låser eller begränsar oss i ett senare skede. Det är viktigt 
att de ställningstaganden vi gör genom att anta den regionala 
livsmedelsstrategin inte styr, begränsar eller försvårar 
översiktsplanearbetet i det här skedet. Om gruppen som 
arbetar med livsmedelsstrategin gör en annan tolkning av 
målen, dvs att målen faktiskt begränsar ett 
översiktsplanearbete, är det viktigt att det framkommer.   

Särskilda kommentarer: 
  

Mål 1.1 och 1.2, s. 10 
  
Jordbruksarealen i länet ska inte minska.  
  
Kommentar: Ockelbo har många förutsättningar som formar 
planeringen och till viss del styr vad som är möjligt att bebygga 
och inte, både i form av riksintresse och allmänna intressen. 
Jordbruksmark är en sådan förutsättning som omger mycket av 
den befintliga bebyggelsen. Samtidigt har kommunen krav på 
sig att tillgodose behovet av bostäder och andra 
samhällsviktiga funktioner. Ockelbo kommer snart att starta 
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Inom det arbetet 
kommer kommunen att hantera hur vi ska tänka kring 
exploatering kring viss jordbruksmark. Det kan hända att 
arbetet visar att vi måste exploatera viss jordbruksmark för att 
exempelvis kunna tillgodose behovet av bostäder. Inom 
översiktsplanearbetet kommer vi i så fall se över vilken 
jordbruksmark som utifrån kommunens perspektiv kan vara 
aktuellt att exploatera, och motivera varför de samhällsviktiga 
funktionerna inte kan byggas på någon annan plats. 
  
Som jag bedömer det finns det dock inget i de åtgärder som 
listas i den regionala handlingsplanen som går emot det 
kommande översiktsplanearbetet eller låser oss på något sätt. 
Kommunen ska ta stor hänsyn till jordbruksmarken, det står 
ingenting om att vi inte kan exploatera delar av den om 
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nödvändigt. Hur detta går till regleras i plan- och bygglagen och 
miljöbalken.  
 
Översiktsplanearbetet kommer att visa om det är nödvändigt för 
kommunen att exploatera viss jordbruksmark. Om gruppen som 
arbetar med livsmedelsstrategin gör en annan tolkning av 
målen, dvs att ett antagande av målet skulle innebära att 
översiktsplanearbetet begränsas eller försvåras därför att 
kommunen i det här skedet gör ett tydligt ställningstagande om 
att inte exploatera jordbruksmark, bör målet skrivas om.   
  

Mål 6.10, s. 17 
  
Kommunerna beaktar stadsnära odling i den fysiska planering. 
  
Kommentar: Målet följer inriktningen för arbetet med den nya 
översiktsplanen där vi bland annat kommer att utveckla riktlinjer 
för stadsnära grönska, ekosystemtjänster mm. med 
förhoppningen att det ska bli en integrerad del av den fysiska 
planeringen.   
 

Namn:  

David Eriksson 

Titel:  

Samhällsplanerare och projektledare Ockelbos nya 
översiktsplan, Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning (plan- och bygg) 

Datum:  

2020-05-05 
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Yttrande om kommunal livsmedelsstrategi. 

Inför framtagandet av en kommunal livsmedelsstrategi har jag 
läst och tagit del av den regionala handlingsplanen för nationell 
livsmedelsstrategi för Region Gävleborg. 

https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-
samverkan/miljo-energi-och-klimat/livsmedelsstrategi-
gavleborg/ 

Jag ser inga hinder för min verksamhet att den regionala 
handlingsplanen också blir Ockelbo kommuns 
livsmedelsstrategi. 

 

Namn; Johan Callenmark 

Titel/verksamhet, Förvaltningschef Socialförvaltning 

Datum 4/5 2020 
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Yttrande om kommunal livsmedelsstrategi. 

Inför framtagandet av en kommunal livsmedelsstrategi har jag 
läst och tagit del av den regionala handlingsplanen för nationell 
livsmedelsstrategi för Region Gävleborg. 

https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-
samverkan/miljo-energi-och-klimat/livsmedelsstrategi-
gavleborg/ 

Jag ser inga hinder för min verksamhet att den regionala 
handlingsplanen också blir Ockelbo kommuns 
livsmedelsstrategi. 

 

Namn Mia Lindblom 

Titel Säkerhetschef 

Datum 2020-05-04 
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Yttrande om kommunal livsmedelsstrategi. 

Inför framtagandet av en kommunal livsmedelsstrategi har jag 
läst och tagit del av den regionala handlingsplanen för nationell 
livsmedelsstrategi för Region Gävleborg. 

https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-
samverkan/miljo-energi-och-klimat/livsmedelsstrategi-
gavleborg/ 

Jag ser inga hinder för min verksamhet att den regionala 
handlingsplanen också blir Ockelbo kommuns 
livsmedelsstrategi. 

 

Namn: Mimmi Ekström 

Titel/verksamhet: Näringslivschef, näringslivsenheten  

Datum: 2020-05-04 
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Yttrande om kommunal livsmedelsstrategi. 

Inför framtagandet av en kommunal livsmedelsstrategi har jag 
läst och tagit del av den regionala handlingsplanen för nationell 
livsmedelsstrategi för Region Gävleborg. 

https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-
samverkan/miljo-energi-och-klimat/livsmedelsstrategi-
gavleborg/ 

Jag ser inga hinder för min verksamhet att den regionala 
handlingsplanen också blir Ockelbo kommuns 
livsmedelsstrategi. 

 

Namn David Hedman 

Titel Teknisk Chef 

Datum 2020-05-06 
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Yttrande om kommunal livsmedelsstrategi. 

Inför framtagandet av en kommunal livsmedelsstrategi har jag 
läst och tagit del av den regionala handlingsplanen för nationell 
livsmedelsstrategi för Region Gävleborg. 

https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-
samverkan/miljo-energi-och-klimat/livsmedelsstrategi-
gavleborg/ 

Jag ser inga hinder för min verksamhet att den regionala 
handlingsplanen också blir Ockelbo kommuns 
livsmedelsstrategi. 

 

Åsa Holmberg 

Miljöstrateg, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 

2020-05-06 
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Utbildnings- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-06-03 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

§ 38   Dnr 2020/00107  

Livsmedelsstrategi för Ockelbo kommun 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att Gävleborgs 

handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi antas som Livsmedelsstrategi 

för Ockelbo kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 har 

tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Gävleborg och LRF 

Gävleborg.  I Ockelbo kommun föreslår vi att vi i nämnderna och 

kommunfullmäktige antar den Regionala handlingsplanen som Ockelbo 

kommuns livsmedelsstrategi. Vi gör det för att förtydliga att beredskap, 

livsmedelsföretagande och en god miljö är viktigt i Ockelbo kommun. 

Beslutsunderlag 

Förslag på Kommunal livsmedelsstrategi, projektplan, tidsplan. 

Yttranden från berörda verksamheter och intressenter. 

Inlägg 

Tove Lindström (MP) 
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Ahlbom, Per, 070-1604130 
per.ahlbom@ockelbo.se 
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Datum 

2020-05-17 
Referens 

UKN 2020/00107  
 

  

 

 UKN 

 

Livsmedelsstrategi för Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att Gävleborgs 

handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi antas som Livsmedelsstrategi 

för Ockelbo kommun.              

 

Sammanfattning av ärendet 

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 har 

tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Gävleborg och LRF 

Gävleborg.  I Ockelbo kommun föreslår vi att vi i nämnderna och 

kommunfullmäktige antar den Regionala handlingsplanen som Ockelbo 

kommuns livsmedelsstrategi. Vi gör det för att förtydliga att beredskap, 

livsmedelsföretagande och en god miljö är viktigt i Ockelbo kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag på Kommunal livsmedelsstrategi, projektplan, tidsplan. 

Yttranden från berörda verksamheter och intressenter.                  

 

Ärendet 

Vi är allt fler som vill veta var maten kommer ifrån. Mat är livsviktigt och 

det vi äter berättar något om oss, vår natur och vår kultur. Mat med identitet 

och mångfald är också delar av regioners och kommuners attraktionskraft. 

Sveriges och Gävleborgs läns livsmedelsproduktion har under många år 

minskat. Det beror på omställningar i samhället, men också på grund av 

prispress och ökad konkurrens utifrån. Nu finns Sveriges livsmedelsstrategi 

med mål om att öka den svenska livsmedelsproduktionen.  

Livsmedelsstrategin ska bidra till: 

 Hållbar utveckling i hela landet. 

 Att skapa tillväxt och sysselsättning. 

 Att både konventionell och ekologisk produktionsökning 

stämmer överens med konsumenternas efterfrågan. 
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 Att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar. 

 Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. 

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 har 

tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Gävleborg och LRF 

Gävleborg. I arbetet har länets kommuner, företagare och olika föreningar 

varit med i ett stort antal dialogmöten. 

I Ockelbo kommun föreslår vi att vi i nämnderna och kommunfullmäktige 

antar den Regionala handlingsplanen som Ockelbo kommuns 

livsmedelsstrategi. Vi gör det för att förtydliga att beredskap, 

livsmedelsföretagande och en god miljö är viktigt i Ockelbo kommun.    
Framtagandet av Ockelbo kommuns livsmedelsstrategi har skett genom ett 

antal projektmöten och workshops samt ett remissförfarande med berörda 

verksamheter. De som på olika sätt deltagit i projektet har varit: 

 Per Ahlbom, kostchef Ockelbo kommun 

 Nanna Jan-Ers, projektledare, Länsstyrelsen 

 Åsa Holmberg, miljöstrateg, Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsförvaltning 

 David Eriksson, samhällsplanerare, Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsförvaltning 

 Fredrik Almér, ordförande LRF Ockelbo, dikoproducent 

 Sven-Ullrich Olsson, MatVärden projektet offentlig upphandling, 

köttbonde, LRF 

 David Hedman, teknisk chef Ockelbo kommun 

 Malin Höcke, LRF Ockelbo 

 Mia Lindblom, säkerhetschef Ockelbo kommun 

 Mimmi Ekström, näringslivschef Ockelbo kommun 

 Magnus Jonsson, kommunalråd Ockelbo kommun 

 Lars Sjödin, kommunchef Ockelbo kommun 

 Carita Carter, verksamhetsstöd & upphandlingssamordnare Ockelbo 

kommun 

 

Ökad hållbar produktion av livsmedel ger många vinster för länet och för 

Ockelbo kommun. God och hälsosam mat, fler företag, nya jobb och ett rikt 

odlingslandskap är några av de mest självklara fördelarna. När mer mat 

produceras i vårt län och vår kommun ökar vi vår civila beredskap och 

sårbarheten i livsmedelskedjan minskar. Livsmedel som produceras och 

konsumeras nära ger ökad medvetenhet om matens betydelse. 

Gävleborg och Ockelbo kommun ska vara en bra plats för 

livsmedelsföretagande och fler ska veta mer om livsmedelskedjan, det har 

varit drivkrafterna när vi har arbetat fram handlingsplanen. Kreativa möten i 

länets alla kommuner med människor som på olika sätt har kopplingar till 

mat har format handlingsplanens mål och åtgärder. 
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Vi har valt att kalla framtagandet av denna livsmedelsstrategi för fas 1. Det 

är processen fram till ett beslut i kommunfullmäktige. Därefter börjar arbetet 

med fas 2, att identifiera och arbeta med lokala aktiviteter. I fas 2 kommer vi 

att behöva enas om arbetssätt, resurser, måltal, uppföljning, tidsplaner och en 

mängd andra saker. Detta senare arbete i fas2 omfattas inte av detta förslag. 

 

 

 

 

Per Ahlbom 

Kostchef/Simhallschef 

per.ahlbom@ockelbo.se 

0701604130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Yttre skötsel i egen regi 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Yttre skötsel i egen regi där Ockelbogårdar AB ges möjlighet att köpa 

tjänster av kommunen godkänns. 

2. Kostnaderna för det egna övertagandet ska ej överskrida kommunens 

nuvarande kostnader för yttre skötsel. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2020-06-16, § 119, kommunkontoret i uppdrag att i 

samråd med Ockelbogårdar se över hur framtida yttre skötseln kan göras 

inom egen regi.  

En grupp bildades med representanter från Tekniska och Ockelbogårdar där 

en grundlig genomgång av befintlig budget genomfördes. 

Genomgången visar att kommunen redan idag utför mycket i egen regi. T ex 

Wij trädgårdar, planteringar, blomurnorna, Hälsans stig, röjningsarbeten,  

IP-området, vassröjning, kontroll och åtgärder av lekplatser, sopor i skog och 

mark. Eftersom flertalet av dessa uppgifter varken har en ansvarig eller en 

budget har personalen fått arbeta med hög arbetsbelastning och otydliga 

arbetsuppgifter. Eftersom tekniskas inriktning varit, under längre tid, att ta 

över yttre skötseln själv så har vi sett ljuset i tunneln och arbetat vidare under 

rådande omständigheter. Om vi inte tar vi över yttre skötseln i egen regi och 

så ser vi inga andra alternativ än att upphandla allt, till en betydligt högre 

kostnad. 

 

Med utgångspunkt att befintlig budget bibehålls och överförs till en egen 

organisation kan bland annat följande önskade effekter uppnås: mer effektiv 

och tydlig organisation, ökad kvalité, inga kostnader för upphandlingar, 

dubbelarbete elimineras, mindre känsligt än vid uppstart hos nya 

entreprenörer och Arbetsmarknadsenheten får fler handledare som kan ta 

hand om fler deltagare. 

Upphandling av snöröjning bör dock fortsätta. 

Tekniska har en hel del maskiner/utrustning redan nu, men maskinparken 

måste utvidgas vid ett övertagande. Beroende på om maskiner köps in 

alternativt leasas kan det behövas strax över en miljon i investeringsmedel 
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till detta. Denna kostnad lyfts i ekonomiutskottet och finansieras inom 

befintlig budget för yttre skötsel. 

                         

Beslutsunderlag 

Yttre skötsel i egen regi 2021 KS                          

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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* Ockelbo kommun tar över yttre skötsel i egen regi och Ockelbogårdar köper tjänsten av kommuen. 
* Befintliga budgetar från kommuen respektive Ockelbogårdar lyfts över till organisationen. 
* Organisationen har till ansvar att bevaka både kommunens och Ockelbogårdars intressen. 
* Alla anställda ska vara handledare och kunna emot deltagare från AME
* AMEs "utelag" blir en del av organisationen

4 268 540 kr Budget sommar 2 846 951 kr Personal sommar
236 000 kr Utrustning
720 000 kr Övriga kostnader, inkl hyra
336 360 kr Handskottare

1 745 000 kr Budget vinter 1 745 000 kr Kostnad extern snöröjning
100 000 kr Oförutsedda kostnader

6 013 540 kr 5 984 311 kr

29 229 kr

YTTRE SKÖTSEL 2021

ÅRSBUDGET 

ÅRSPROGNOS

SUMMA 

ORGANISATION 
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1                      Arbetsledare
35 000 kr lön/månad

4                      st handledare, inkl byar. (inkl 1 från AME)
30 000 kr lön/månad

3                      st Sommarjobbare
2                      st månader

170                 kr/timme
0,4015            Arbetsgivaravgift 

240 161         kostnad sommarjobbare
2 846 951      

20                   st Snöröjning, fast kostnad per tillfälle
41 000 kr tillfälle

25                   st Halkbekämpning, fast kostgnad per tillfälle
37 000 kr tillfälle

1 745 000 kr Kostnad extern snöröjning

10                   st handskottare
40                   timmar/månad, handskottare

3                      st månader
200 kr timme

0,4015            Arbetsgivaravgift 
336 360 kr kostnad handskottare / år

SOMMARSKÖTSEL

VINTERSKÖTSEL

 

SUMMA 

SUMMA 

SUMMA 
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150 000 kr Köpa traktor från Åbyggeby
100 000 kr Elbil
250 000 kr Bil x 3, AME har 2st bilar

25 000 kr Släpvagn
200 000 kr 1 åkgräsklippare
180 000 kr 3st mindre åkgräsklippare

40 000 kr 4st elklippare handdriven
160 000 kr 4st robotklippare

20 000 kr 2st röjsågar
20 000 kr 2st trimmer eldriven

5 000 kr 1st häcksax
30 000 kr Övrig utrustning

5                      år i avskrivningstid
236 000 kr kr/år

200 000 kr kr/år bränsle och förbrukningsmaterial
100 000 kr kr/år kläder
420 000 kr kr/år hyra
720 000 kr

2 700 000 kr /år, Fast årskostnad
60 000 kr /år, Ätor till kommunen

300 000 kr /år, Ätor till Ockelbogårdar 
204 000 kr /år, Åmot kommunen
455 000 kr /år, Åmot ockelbogårdar

KOSTNADER UTRUSTNING

KOSTNADER ÖVRIGT

BEFINTLIG BUDGET 2019

SUMMA 

SUMMA 
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45 000 kr /år, Åbyggeby kommunen
504 540 kr en tjänst från AME

0 kr 30% tjänst kontroll av yttre skötsel, kommunen
0 kr 30% tjänst kontroll av yttre skötsel, Ockelbogårdar
0 kr 50% tjänst som kommunen gör själva idagsläget tex;

bryggor, vattenprover, grus förskolor och underhåll, röjningar
4 268 540      kr/år sommar

777 000         kr/år vinter Kommuen
777 000         kr/år vinter Ockelbogårdar

1 554 000      kr/år vinter

5 318 000      kr/år totaltSUMMA 

SUMMA 

SUMMA 
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https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagst
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https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/kontrakt-och-avtal-som-undantas-fran-reglerna/


tiftningen/kontrakt-och-avtal-som-undantas-fran-reglerna/
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Beslut KS 2020-06-16
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Utredningen har kommit fram till följande fördelar 
med att ta över skötseln i egen regi:

• Vi har en bra befintlig budget som vi kommer att hålla oss inom.

• Vi får mer gjort och höjer kvalitén på yttre skötseln betydligt då det blir fler personal 
som jobbar med yttre skötseln till samma kostnad.

• Som en mindre kommun kan vi vara mer känsliga vid en upphandling då vi har ont 
om lokala entreprenörer som är intresserade av att lämna anbud.

• Sparar mycket tid och pengar på att inte göra upphandlingar.

• Mindre dubbelarbete, tar bort kontrollanttjänsten hos kommunen och Ockelbogårdar 
samt sparar mycket tid i uppstartsfasen hos en ny entreprenör (ca 1 heltidstjänst 
under första året)

• Utökat och förbättrat samarbete inom kommunens olika delar, tekniska, AME, Wij 
trädgårdar samt Ockelbogårdar. Med denna organisation blir ytter skötseln mycket 
mer tydlig och sammanhållen.

• Deltagare hos AME får fler handledare (5st istället för nuvarande 2) och det blir fler 
platser för arbetsträning, praktik och feriearbetande ungdomar.
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• Vi får en grupp som ansvarar för extra arbeten, mycket som inte är med i 
nuvarande upphandling tex ta reda på sopor i skogen, röjningsarbeten, 
sköta lekplatser, olja bryggor/altaner, vassröjning och mycket mer.

• Alla i arbetsgruppen mycket positiv till att sköta yttre skötseln i egen regi 
och ser väldigt många fördelar med detta.

Den nackdel vi ser med denna lösning är att den delvis begränsar den fria 
konkurrensen, snöröjning och halkbekämpning upphandlas även 
fortsättningsvis.

Utredningen har kommit fram till följande fördelar 
med att ta över skötseln i egen regi:
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Summerat:

• I dagsläget: Redan i dagsläget gör vi mycket i egen regi. Tex Wij trädgårdar, 
planteringar, blomurnorna, hälsansstig, röjningsarbeten, ip-området, vassröjning, 
kontroll och åtgärder av lekplatser, tar reda på sopor i skog och mark. – Flertalet av 
dessa uppgifter har varken en ansvarig eller en budget.

• Vision: Tekniska har sedan 9 år tillbaka haft som vision att det ska kännas redan när 
man kommer in till kommunen att Wij trädgårdar finns i Ockelbo. Hälsanssting och 
planteringar och blomsterurnor är början. Om trädgårdsmästarna på Wij och vår egen 
personal är med i den gemensamma yttreskötselorganisationen blir det betydligt 
lättare att uppnå Wijträdgårdar-känslan i hela kommunen.

• Arbetsmiljöfråga: Personal har klagat över hög arbetsbelastning och otydliga 
arbetsuppgifter. Eftersom tanken har varit, under längre tid, att ta över yttreskötseln 
själv så har vi sett ljuset i tunneln och arbetat vidare under rådande omständigheter.

• Tidigare erfarenheter: Bostadsanpassningen driver vi i egen regi. Vi har en egen 
elektriker. Flera kommuner tar tillbaka yttre skötseln själva och upplever att kvalitén 
har ökat samtidigt som kostnaderna har minskat.

• Vägskäl: Antingen tar vi över yttre skötseln själv och håller oss inom befintligt budget 
eller så måste vi upphandla allt, till en betydligt högre kostnad. 64



Organisation

• Ockelbo kommun tar över yttre skötsel i egen regi och Ockelbogårdar köper 
tjänsten av kommunen. -Ok, hos både jurist hos SKR och Ockelbogårdars
jurister.

• Befintliga budgetar från kommunen respektive Ockelbogårdar lyfts över till 
organisationen.

• Organisationen har till ansvar att bevaka både kommunens och 
Ockelbogårdars intressen.

• Vi har sonderat efter lokaler och har blivit erbjuden 2st ställen att hyra 
lokaler.
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Begäran om tillskott av eget kapital till Ockelbo  
Vatten AB 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Det egna kapitalet utökas i form av ett aktieägartillskott på 3 miljoner kronor 

till Ockelbo Vatten AB. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit en begäran om ett tillskott om 3 mkr till Ockelbo Vatten 

AB för att utöka det egna kapitalet i bolaget. Det idag låga aktiekapitalet i 

bolaget gör det känsligt för resultatsvängningar och kan bara klara en förlust 

ett år på max 50 tkr utan att behöva upprätta en kontrollbalansräkning enligt 

aktiebolagslagen. Möjligheten att bygga upp det egna kapitalet genom 

positiva resultat hindras av Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Den 

tillåter inte att VA-verksamheten bedrivs så att ett överskott uppstår över tid 

utan då ska överuttaget återföras till kollektivet. Syftet med att utöka nivån 

på eget kapital är inte att finansiera verksamheten, utan endast att säkerställa 

att bolagen har ett tillräckligt eget kapital. Ett kommunalt tillskott till bolaget 

skulle ge bolaget ett större handlingsutrymme att kunna hantera större akuta 

drifthändelser, resultatförsämring pga. snabbt förändrat behov hos kund samt 

svängningar mellan åren som inte hinner återställas. Förluster i bolaget ska 

återställas av kollektivet. 

                         

Beslutsunderlag 

Begäran om tillskott av eget kapital till Ockelbo Vatten AB 

Bilaga – Bakgrund till begäran om tillskott av eget kapital                          

Ärendet 

Dotterbolagen inom Gästrike Vatten AB koncernen bildades med ett 

aktiekapital på 100 000 kr. Förlust som uppstår i VA-verksamhet ska 

bokföras mot eget kapital i aktiebolag enligt god redovisningssed. Detta 

innebär att om inget ytterligare eget kapital har tillskjutits dotterbolagen kan 

respektive bolag ha en ansamlad förlust på högst 50 000 kr innan 

aktiebolagslagens regler om likvidation eller konkurs kan bli aktuella. 

Behovet av eget kapital i Ockelbo Vatten AB bedöms vara ca 20 % av 

verksamhetskostnaderna, vilket innebär 3 mkr. Syftet med att utöka nivån på 

66



Ockelbo kommun 
Datum 

2020-12-01 
 

KS 2020/00646 
Sida 

2(2) 
 

 

eget kapital är endast för att säkerställa att bolagen har ett tillräckligt eget 

kapital och inte för att finansiera verksamheten. Beräkningen grundar sig på 

att kunna hantera större akuta drifthändelser som ger högre kostnader 

alternativt lägre intäkter på grund av snabbt förändrat behov hos kund samt 

svängningar mellan åren som inte hinner återställas. I ett vanligt aktiebolag 

byggs det egna kapitalet upp av ackumulerade positiva resultat. Denna 

möjlighet hindras av Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Den tillåter 

inte att VA-verksamheten bedrivs så att ett överskott uppstår över tid vilket 

innebär att bolagen inte har möjlighet att på egen hand bygga upp ett större 

eget kapital. Överskott som uppstår i verksamheten behandlas som överuttag 

och bokförs som en skuld till VA-kollektivet och om förlust uppstår så 

bokförs det som en fordran på VA-kollektivet. 

Verksamheterna i bolaget planeras och bedrivs så att de över tid ska vara 

självfinansierade. Under pågående verksamhetsår eller mellan åren kan dock 

händelser inträffa som innebär högre kostnader än de intäkter som tas ut via 

taxan. För att hantera svängningar i resultatet behövs därmed ett tillräckligt 

stort eget kapital för att tillfälligt hantera eventuella underskott som uppstår. 

Ägartillskottet kommer att öka värdet på Ockelbo kommuns ägande av 

Ockelbo Vatten AB och något påverka likviditeten. 

Beslutet ska skickas till 

Ockelbo Vatten AB 
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Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Ockelbo 
 020-37 93 00 | info@gastrikevatten.se 

 www.gastrikevatten.se 
 

Gästrike Vatten koncernen består av moderbolaget Gästrike Vatten AB och dess dotterbolag Ockelbo Vatten AB, 
Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB; ett för varje 
ägarkommun. Vi ansvarar för kommunal VA-försörjning och att bidra till en hållbar samhällsutveckling i de fem 
kommunerna. 
 

 Styrelsen Ockelbo Vatten AB 
  
  
  
  

Begäran om tillskott av eget kapital till Ockelbo Vatten AB 

Förslag till beslut 
Ockelbo Vatten AB:s styrelse beslutar  

–     att föreslå Ockelbo kommunfullmäktige att besluta att utöka eget kapital i form av ett 
aktieägartillskott på 3 miljoner kronor till Ockelbo Vatten AB   

 
 

Ärendebeskrivning 
Förlust som uppstår i VA-verksamhet ska bokföras mot eget kapital i aktiebolag enligt god 
redovisningssed. I aktiebolagslagens 25 kapitel anges under vilka förutsättningar som ett 
aktiebolag ska likvideras eller försättas i konkurs. Dotterbolagen inom Gästrike Vatten AB 
koncernen bildades med ett aktiekapital på 100 000 kr. Detta innebär att om inget ytterligare eget 
kapital har tillskjutits dotterbolagen kan respektive bolag ha en ansamlad förlust på högst 50 000 
kr innan reglerna i ABL 25 kap blir aktuella.  
 
Behovet av eget kapital i Ockelbo Vatten AB bedöms vara ca 20 % av verksamhetskostnaderna, 
vilket innebär 3 mnkr. Syftet med att utöka nivån på eget kapital är endast för att säkerställa att 
bolagen har ett tillräckligt eget kapital och inte för att finansiera verksamheten. Beräkningen 
grundar sig på att kunna hantera större akuta drifthändelser som ger högre kostnader alternativt 
lägre intäkter på grund av snabbt förändrat behov hos kund samt svängningar mellan åren som 
inte hinner återställas.  
 
 
Ärendets beredning 
I beredningen av underlaget har dialog skett med ekonomichef på Ockelbo kommun för att 
säkerställa belopp och innehållet i underlaget. 
 
 

Underlag 
- Begäran om tillskott av eget kapital till Ockelbo Vatten AB (Dok ID 20200922-00180) 

 
 

 
 
 
Lena Blad, Vd 
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Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
 020-37 93 00 | info@gastrikevatten.se 

 www.gastrikevatten.se 
 

Gästrike Vatten koncernen består av moderbolaget Gästrike Vatten AB och dess dotterbolag Gävle Vatten AB, 
Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB; ett för varje 
ägarkommun. Vi ansvarar för kommunal VA-försörjning och att bidra till en hållbar samhällsutveckling i de fem 
kommunerna. 
 

  
  
  
  
  

Bakgrund till tillskott eget kapital 

Kapitalbrist enlig aktiebolagslagen 
I aktiebolagslagens 25 kapitel anges under vilka förutsättningar som ett aktiebolag ska likvideras 
eller försättas i konkurs.  Reglerna kan bli aktuella i de fall det uppstår kapitalbrist i ett aktiebolag. 
Av § 13 framgår att en kontrollbalansräkning ska upprättas i de fall det finns skäl att anta att 
bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Om en 
kontrollbalansräkning inte upprättas eller om det i ett senare skede visar sig att det egna kapitalet 
inte har kunnat återställas ska bolaget likvideras.  
Dotterbolagen inom Gästrike Vatten bildades med ett aktiekapital på 100 000kr. Detta innebär att 
om inget ytterligare eget kapital har tillskjutits dotterbolagen kan respektive bolag ha en 
ansamlad förlust på högst 50 000 kr innan reglerna i ABL 25:13 blir aktuella. 
 

Hantering av resultat i VA-bolag  
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) tillåter inte att VA-verksamheten bedrivs så att ett 
överskott uppstår över tid vilket innebär att bolagen inte har möjlighet att på egen hand bygga 
upp ett stort eget kapital.  
 
Om överskott uppstår i verksamheten behandlas det som överuttag och bokförs som en skuld till 
VA-kollektivet.  
  
Om förlust uppstår så möjliggör LAV VA-verksamhet att behandla förlusten som ett underuttag 
och bokföra det som en fordran på VA-kollektivet.  
Däremot tillåter inte god redovisningssed för aktiebolag att en förlust behandlas som ett 
underuttag och bokförs som en fordran på VA-kollektivet utan en förlust ska bokföras mot eget 
kapital i aktiebolag.  
Att en fordran på VA-kollektivet inte kan bokföras i ett aktiebolag har också klargjorts av 
Bokföringsnämnden i ett brevsvar. Det egna kapitalet minskar därmed när ett underuttag uppstår 
i VA-verksamheten. Detta gör att reglerna i ABL 25:13 kan aktualiseras i dotterbolagen om inte 
tillräckligt med eget kapital finns. 
 
 

Begäran om tillskott av eget kapital  
Verksamheterna i bolaget planeras och bedrivs så att de över tid ska vara självfinansierade. Under 
pågående verksamhetsår eller mellan åren kan dock händelser inträffa som innebär högre 
kostnader än de intäkter som tas ut via taxan. För att hantera svängningar i resultatet behövs 
därmed ett tillräckligt stort eget kapital för att tillfälligt hantera eventuella underskott som 
uppstår.  
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Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
telefon direkt 020-37 93 00 

 info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se 

Vilken nivå eget kapital bör ha varierar i respektive bolag och är beroende på storleken av 
verksamheten i bolaget. Storleken på verksamhetskostnaderna i bolaget bedöms vara ett lämpligt 
mått på hur stort eget kapital bör vara för att hantera svängningar i resultatet. För att fastställa 
nivån tas också hänsyn till vilka effekter en avvikelse jämfört mot budget på +/- 5% skulle ha på 
resultatet när det gäller kostnader och intäkter. Behovet av eget kapital kan över tid ändras varför 
det också i bedömningen tas hänsyn till ekonomisk utblick gällande resultatet de kommande åren 
samt investeringsvolymen.  

Emil Myrberg, Chef enheten ekonomi. 
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 Kommunfullmäktige 

 

Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo 
kommun, årlig aktualisering 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Service – och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun antas med giltighet 

fr o m 1 januari 2021. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun ska aktualiseras av 

fullmäktige varje år.  

Varuförsörjningsplanen fastställdes första gången av fullmäktige i juni 2014. 

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

och tillgång till dagligvaruförsörjning. Servicepunkter har införts och 

riktlinjer för hemsändningsbidrag har fastställts.  

Planen benämns fr o m 2019 som Service och varuförsörjningsplan.  

Ersättning för hemsändning ändrades fr o m 1 januari 2020 till 200 kr/order. 

                         

Beslutsunderlag 

Service- och varuförsörjningsplan, Ks 2020-12-15, förslag  

                           

Ärendet 

Bakgrund 

Varuförsörjningsplan ska finnas för att försäkra att lands- och glesbygd har 

tillgång till dagligvaruförsörjning. Dagligvarubutiker på landsbygden kan 

söka ekonomiskt stöd för sin verksamhet i form av investeringsbidrag och 

servicebidrag från Länsstyrelsen samt hemsändningsbidrag från kommunen. 

För Drivmedelsanläggningar kan investeringsbidrag och servicebidrag ges 

till den sista anläggningen på orten och där avståndet till närmaste 

konkurrerande försäljningsställe är cirka 20 km eller mer. En bedömning får 

göras från fall till fall om andra omständigheter har betydelse för att 

upprätthålla den kommersiella servicen. Det gäller både bemannade och 

obemannade drivmedelsanläggningar. 
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För att kunna få stöd krävs det att kommunen har en varuförsörjningsplan.  

Hemsändningsbidrag kan också ges till den som anordnar inköpsresor för 

dagligvaror i butik som är utpekad som strategisk för varuförsörjningen. 

Kommunen ansöker årligen om statligt stöd för kommersiell service för 

kostnaden för serviceresor mellan byarna och centralorten. Ockelbo kommun 

har Kuxabussar (samordning av kollektivtrafik och skolskjutsar) i trafik från 

byarna till centralorten, vilket underlättar möjligheten att bo i glesbygd och 

få tillgång till den service som finns.  

Kommunen har sedan flera år tillbaka infört handlingsturer till byarna, 

Jädraås, Lingbo, Mörtebo, Gammelfäbodarna och Vansbron. Erhållet bidrag 

nyttjas till att möjliggöra handlingsturerna och även till utveckling 

serviceresorna.  

Förslag till aktualiserad service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo 

kommun har tagits fram. 

 

Ersättning till butik och leverantör. 

De butiker som utpekas som strategiska för varuförsörjningen i glesbygden 

kan erhålla hemsändningsbidrag för hemkörning av dagligvaror. 

Hemsändningsbidrag kan också ges till den som anordnar inköpsresor för 

dagligvaror i butik som är utpekad som strategisk för varuförsörjningen.  

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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SERVICE- OCH VARUFÖRSÖRJNINGPLAN FÖR  
OCKELBO KOMMUN ÅR 2021 
Antagen av kommunfullmäktige 2020-12-17, §  

Inledning 
Ockelbo kommun består av ett flertal byar runt centralorten. I byarna bor ungefär hälften 
av Ockelboborna. De tre största byarna är Åmot, Lingbo och Jädraås som alla ligger två 
mil från centralorten. I de byarna finns idag olika utbud för hushållen när det gäller daglig-
varor. Drivmedelsförsäljning finns i dagsläget i alla byarna. Att bibehålla och utveckla nu-
varande kommersiell service i byarna Åmot, Lingbo och Jädraås är mycket viktigt och ger 
förutsättning för boende och företag i byarna. 

Syfte 
Varuförsörjningsplanen ska ge riktlinjer för en tillfredsställande försörjning av dagligvaror 
och drivmedelsförsörjningen till hushållen i kommunens byar. 

Planen ska vara ett underlag för bedömning i samband med ansökningar om statligt och 
kommunalt ekonomiskt stöd till dagligvarubutiker och drivmedelsstationer på landsbygden 
för att bibehålla kommersiell service i glesbygden och för att skapa förutsättningar för bo-
ende i glesbygden.  

Den övergripande målsättningen för kommunen är att trygga en god dagligvaru- och driv-
medelsförsörjning för kommuninvånarna på landsbygden.  

Nuläge  
Kommentarer 

Ockelbo kommun har under många år haft ett minskande befolkningsunderlag. Fr o m 
2016 har trenden förändrats och befolkningsutvecklingen därefter varit en positiv ökning. 
Vid jämförelse mellan åren 2020 och 2019 har antal invånare minskat. I de utvecklingspla-
ner som finns för kommunen är bedömningen att befolkningsutvecklingen fortsättningsvis 
kommer att bli positiv. 

Befolkningsutveckling 2020-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2017-01-01 2016-01-01 

Antal invånare 31 december 5 908 5 925 5 896 5 856 5 849 

Förändring -17 29 40 7 84 
 
Befolkning byarna är följande Åmot 382 invånare, Jädraås 296 invånare och Lingbo 519 invånare  
(totalt 1 197 invånare), 

Kommunens befolkningsutveckling beror till stor del på att födelsetalen fortsätter att un-
derstiga antalet döda. Ockelbo kommun har en äldre befolkning än riksgenomsnittet och en 
relativt mindre andel i åldersgrupperna 20–40 år.  
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Nuläge dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i byarna 

Dessa dagligvarubutiker och drivmedelsstationer utgör strategiska centra för dagligvaru- 
och drivmedelsförsörjning för hushållen i byarna. 

• Åmotsbruks Handel Ekonomisk Förening, Masugnsvägen 2, 816 95 Åmotsbruk 
(Tempo) 

• Kjellas Mack AB, Jädraåsvägen 35, 816 91 Jädraås 

• Drivmedelsanläggning intill Restaurang Silverbocken i Lingbo. 
 
Under 2019 beviljades Kjellas Mack i Jädraås med stöd från Region Gävleborg, vind-
kraftsfonden i Jädraås och visionsmedel från kommunen. Detta har möjliggjort nödvändig 
investering för att möta miljökraven. Det investerades i nya tankar, oljeavskiljare, spill-
zoner samt ny pump med betalterminal för att ge tillgång till drivmedel hela dygnet. 
Sommaren 2020 invigdes drivmedelsanläggningen i Lingbo. Den var efterlängtad ef-
tersom byn varit utan drivmedelsstation sedan Preem lämnade i maj 2018. Etablering av 
anläggningen möjliggjordes tack vare den ekonomiska föreningen som bildades och stöd 
från Region Gävleborg, vindkraftsfonden och visionsmedel från kommunen. 

Kommunövergripande översiktsplan 

Översiktsplan ska tjäna som ett övergripande strategidokument och en politisk viljeinrikt-
ning för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras 
på kort och lång sikt. Arbetet kommer att prägla kommunen ett antal år framåt och det är 
viktiga satsningar. Arbetet med ny översiktsplan pågår med projektledare från Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) och projektplan är framtagen. 

Den valda tidshorisonten för Ockelbos nya översiktsplan kommer att vara år 2040. Under 
arbetet med planen kommer framtidsbilder och mål att tas fram som visar på hur kommu-
nen vill att Ockelbo ser ut år 2040. Dessa kommer att utgöra grund till översiktsplanens 
ställningstaganden och övergripande planeringsinriktning. Översiktsplanen planeras att 
antas preliminärt av kommunfullmäktige våren/sommaren 2023. 

Utvecklingsplaner 

De lokala utvecklingsplaner som byarna Åmot, Lingbo och Jädraås arbetades fram 2019 
är viktiga underlag i arbetet med kommunens övergripande översiktsplan.  

I utvecklingsplanerna beskrivs byarnas historia, bygdeprofil och de har arbetat fram en 
SWOT-analys, som visar på styrkor, svagheter, möjligheter och hot/hinder. Varje by har 
även skrivit en vision och prioriterat olika fokusområden. Kommunchefen träffar regelbun-
det byaråden och i detta forum finns möjlighet att följa upp arbetet med lokala utvecklings-
planerna.  
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Åmots vision: 
• Vi vill bevara och utveckla servicen i bygden 
• Vi vill verka för en ökad turism i bygden 
• Vi vill bevara och utveckla kultur och fritid inom bygden 
• Vi vill verka för förbättrade kommunikationer inom bygden 
• Vi vill verka för att utveckla näringslivet i bygden 

Lingbos vision: 
• Vi vill bevara och utveckla servicen i bygden 
• Vi vill verka för en utveckling och en ökad samverkan inom föreningslivet 
• Vi vill utveckla turismen inom bygden 
• Vi vill verka för ett ökat pensionärsboende 
• Vi vill verka för en ökad gemenskap inom bygden 

Jädraås vision: 
• Vi vill utveckla bygdens fysiska miljö 
• Vi vill verka för en ökad turism i bygden 
• Vi vill verka för en förbättrad kommunikation i bygden 
• Vi vill verka för en bättre samverkan i bygden  
• Vi vill verka för en nystart av skolan samt nya användningsområden 
• Vi vill bevara och utveckla servicen i bygden 
• Vi vill verka för att ge möjligheter till nyinflyttning 

Stöd till kommersiell service i glesbygd 

Enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service får ekonomiskt stöd läm-
nas om det kan bidra till att uppfylla målet för den regionala tillväxtpolitiken. Sådant eko-
nomiskt stöd är statligt och prövas och beviljas av länsstyrelsen. 

Dagligvarubutiker på landsbygden kan söka ekonomiskt stöd för sin verksamhet i form av 
investeringsbidrag och servicebidrag från Länsstyrelsen samt hemsändningsbidrag från 
kommunen. Investeringsstöd kan sökas hos både Länsstyrelsen och Region Gävleborg.  

I första hand kan företagare som har en dagligvarubutik eller en bensinstation i ett gles- 
eller landsbygdsområde få stöd. Om det finns särskilda skäl kan även företagare som har 
en fackhandelsbutik få stöd. Även näringsidkare som bedriver verksamhet med varubuss 
och säljer dagligvaror till konsumenter kan, om det finns särskilda skäl, beviljas stöd. 

För drivmedelsanläggningar kan investeringsbidrag och servicebidrag ges till den sista an-
läggningen på orten och där avståndet till närmaste konkurrerande försäljningsställe är cirka 
20 km eller mer. En bedömning får göras från fall till fall om andra omständigheter har be-
tydelse för att upprätthålla den kommersiella servicen. Det gäller både bemannade och 
obemannade drivmedelsanläggningar. 

Investeringsstöd 

Investeringsstöd är ett stöd som lämnas direkt till företagaren. Investeringsbidraget kan 
sökas för inköp, inredning, utrustning, ny- eller ombyggnad eller större reparationer av 
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lokaler. Bidraget kan även sökas för utbildningsinsatser och åtgärdsprogram som syftar till 
att höja lönsamheten eller förbättra servicen. 

Servicebidrag  

Servicebidraget kan sökas av företag som är särskilt viktiga för konsumenternas varuför-
sörjning, om de drabbats av tillfälliga lönsamhets- och likviditetsproblem. Syftet är att för-
hindra eller fördröja nedläggningar. Bidrag kan ges med högst 250 000 kr per år och läm-
nas för sammanlagt tre år (åtgärdsplan krävs). 

Hemsändningsbidrag 

Hemsändningsbidraget kan sökas från kommunen av de butiker som upprätthåller hem-
sändning av varor till kunder som har svårt att själva ta sig till butiken. Bidrag är ett kom-
munalt stöd som delvis finansieras med statliga medel.  

Det statliga stödet lämnas till kommunen om kommunen ekonomiskt bidrar till en butiks 
hemsändning av dagligvaror till hushåll eller om kommunen anordnar inköpsturer till en 
butik. Kommuner får 50 % i bidrag, max 200 kr per kund och inköpstur  

Servicepunkter 

Inledning 

Grundläggande service är mycket viktigt för att få utveckling och ökad tillväxt i kommunen. 
Tillgången till dagligvaror, drivmedel och mötesplats på orten är en förutsättning för företa-
gande, boende och besöksnäring.  
För att stärka den lokala handeln och bensinmacken i byarna ges möjlighet att ansöka om 
att få uppdragsavtal för att tillhandahålla servicepunkter. På Servicepunkterna ska man till 
exempel kunna komma och träffas över en kopp kaffe, göra sina ärenden över nätet, ta 
del av information via broschyrer samtidigt som handeln stärks.  

Syfte 

Anledningen är att fler ska besöka butiken/macken och uträtta sina ärenden, träffa männi-
skor och samtidigt stärka handeln.  
Målsättningen för en lokal servicepunkt är att den ska vara ett viktigt nav för sin ort och 
den service som den kan komma att erbjuda för boende och besökare. Servicepunkten 
ska vara den naturliga mötesplatsen i en by/ort.  

Upplägg 

Ansökan för Servicepunkt, ett uppdragsavtal med kommunen, hanteras av kommunens 
näringslivsenhet. En Servicepunkt per ort (Åmot, Jädraås och Lingbo) och avtal tecknas 
på tre år, med avstämning årligen. Inför ny ansökningsperiod ska ansökan vara inlämnad 
senast sista oktober. Finns flera ansökningar från orten tas beslut om Servicepunkt i sam-
råd med respektive byaråd. 
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Kommunens kriterier gäller för Servicepunkter och minst tre kriterier ska uppfyllas för att 
bli godkänd, punkt 1 är obligatorisk. Det finns åtta kriterier att välja bland och ersättning 
utbetalas för max fem av dessa. 

1. Turistinformation/turistmaterial/Servicepunkten bereder plats för kommunens Sommar-
magasin och karta (viktigt att meddela Turistbyrån innan materialet tar slut). Gärna 
komplettera med information utifrån besökarnas önskemål och behov, försäljning av 
fiskekort, anslagstavla för lokala evenemang med mera. Delta vid kommunens inform-
ationsträffar (Turismforum två gånger/år).  

2. Erbjuda hemkörning av livsmedel. 
3. En caféhörna som ger möjlighet till en stunds samvaro. 
4. Dator med internetuppkoppling eller tillgång till wifi. 
5. Anordna minst tre aktiviteter fördelade under året. Aktiviteter anges vid ansökan om 

ersättningen. Önskvärt att aktiviteterna ska samla fler aktörer vilket ger ett mervärde 
för byarna i form av samarbete. 

6. Erbjuda kopiera, scanna och skriva ut-tjänst. 
7. Post- och paketutlämning 
8. Övrigt utifrån ortens förslag (sker i samråd med näringslivsenheten och ortens byaråd) 

Villkor och ersättningsnivå 

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

För att bli godkänd som Servicepunkt krävs att minst tre kriterier uppfylls. Ersättning er-
hålls för max fem kriterier och för var och en av tjänsterna betalar kommunen 7 000 kro-
nor till företaget, maximalt 35 000 kronor. 

Utbetalning sker efter avtalet godkänts och undertecknats av båda parter. Om avtalet inte 
fullföljs blir företaget återbetalningsskyldig. 

Grundkrav 

Näringsstället ska hålla öppet minst fem timmar per dag, fem dagar i veckan. Lokalerna 
ska vara tillgänglighetsanpassade, bedöms av Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsför-
valtning. 

Ersättningen avser bidrag för ett kalenderår. Rapport ska inlämnas varje år av respektive 
ort och inlämnas till kommunens näringslivsenhet senast den sista januari varje år. 

Aktuella överenskommelser servicepunkter 

Tempo, Åmot  2020-01-01--2022-12-31 
Kjellas mack, Jädraås   2020-01-01--2022-12-31 
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Kommunen ser kontinuerligt över möjligheterna att utveckla servicen i byarna. Ambitionen 
är att alla byar i kommunen ska erhålla servicepunkter.  

Riktlinjer för hemsändningsbidrag 

Hemsändningsbidrag syftar till att vara ett stöd för landsbygdshushållens dagligvaruför-
sörjning och värna om lanthandlarna (gäller inte tätort Ockelbo). Butiken ska söka om och 
beviljas varuhemsändningsbidrag innan leveranser kan ske. Ansökan skickas till närings-
livsenheten, Ockelbo kommun.  

Hemsändning kan även innebära inköpsresa, att butiken hämtar kunderna till butiken så 
de kan handla på egen hand. Detta för att kunderna utöver inhandling ska få ett socialt ut-
byte med andra kunder och personalen i butiken. Kunden ansöker om hemsändning eller 
inköpsresa hos beviljad butik. 

Villkor för kund 

För att ett hushåll ska få varuhemsändning eller inköpsresa måste man ha svårigheter att 
ta sig till närbutiken på egen hand. Sådana svårigheter kan till exempel vara att man inte 
har egen bil, att kollektivtrafik saknas eller att man har någon funktionsnedsättning. Hem-
sändning ersätter inte färdtjänst.  

Hushåll dit varorna ska levereras/inköpsresa ska ligga i byn med ett upptagningsområde 
inom 20 km från butiken som beviljats hemsändningsbidrag från kommunen.  

Ansökan om varuhemsändning eller inköpsresa görs av kunden till butiken och denna be-
dömer och beslutar enligt villkoren (kontakta näringslivsenheten vid oklarheter). Butiken 
sammanställer ett register där det tydligt ska framgå att registret utgör underlag för redo-
visning av hemsändningsbidrag till kommunen  

Varuhemsändning omfattar livsmedel och andra dagligvaror. Andra varor i butikens sorti-
ment kan också ingå om det inte förorsakar extra kostnader. Butiken avgör vilka dagar 
som hemsändningen eller inköpsturen sker.  

Hantering och rapportering 

Det är butikens ansvar att ordna transport och försäkring för denna tjänst. 

Varje hemsändning/resa ska noteras av butiken i en kvittenslista. Där ska kundens namn-
teckning finnas samt datum för varje tillfälle. 

Butiken får bidrag från kommunen för de hushåll som uppfyller villkoren med 200 kr per 
hemsändning högst en gång per vecka och hushåll.  

Utbetalning sker till butiken två gånger per år genom att butiken rapporterar in kvittenslis-
tor till nedanstående adress, där även kopia på kundregistret ska medfölja.  

Denna begäran om utbetalning av hemsändningsbidrag skickas in senast 15 juli för första 
halvårets leveranser och senast 10 januari för andra halvårets leveranser. 
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Ansökan om varuhemsändningsbidrag samt utbetalning för detta skickas till Ockelbo kom-
muns näringslivskontor. 

Pandemi/Covid-19 

Under 2020 drabbades alla av pandemin och särskilt påverkades/påverkas handeln och 
näringslivet i Ockelbo, Sverige, världen. Vad gäller hemsändning så utökades möjligheten 
att söka hemsändning till att omfatta stödberättigande kunder 70 år och äldre samt perso-
ner som tillhör riskgrupper. Det utökade stödet gäller även under 2021. 

Aktuella överenskommelser hemsändning: 

Tempo i Åmot har sedan januari 2018 avtal för hemsändning och inköpsresor. Avtalet gäl-
ler tillsvidare, med en uppsägningstid om tre månader (reservation för ändrade förutsätt-
ningar). 

Mål och slutsats  

Kommunen ansöker årligen om statligt stöd för kommersiell service för kostnaden för ser-
viceresor mellan byarna och centralorten. Ockelbo kommun har Kuxabussar (samordning 
av kollektivtrafik och skolskjutsar) i trafik från byarna till centralorten, vilket underlättar 
människors möjlighet att bo i glesbygd och få tillgång till den service som finns.  
Kommunen har sedan flera år tillbaka infört handlingsturer till byarna, Jädraås, Lingbo, 
Mörtebo, Gammelfäbodarna och Vansbron. Erhållet bidrag nyttjas till att möjliggöra hand-
lingsturerna och även till utveckling serviceresorna.  

Varuförsörjningsplanen ska aktualiseras årligen och i samband med mål och budgetpro-
cessen.  
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Kommunkontoret 
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-12-01 
Referens 

KS   
 

  

 

 Kommunfullmäktige 

 

Avgifter för utlämnande av kopia av allmän handling 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Föreskrifter för utlämnande av kopior av allmänna handlingar antas. 

2. Avgifterna ska gälla från 2021-01-01  

3. Tidigare avgifter upphör att gälla 2020-12-31. 

4. Uppmana bolagen att vid respektive bolagsstämma anta föreskriften 

för utlämnande av kopior av allmänna handlingar. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Enligt dataskyddsförordningen får personuppgiftsansvariga ta ut en avgift 

om en begäran om registerutdrag är uppenbart ogrundad eller orimlig. En 

begäran anses orimlig till exempel då den registrerade upprepade gånger 

begär information uppenbart ogrundat.  

Ett förslag till avgifter för utlämnande av allmänna handlingar har tagits 

fram.  

Avgifterna föreslås gälla för Ockelbo kommunkoncern, inklusive bolagen. 

Beslut i kommunfullmäktige blir vägledning för bolagen att vid respektive 

bolagsstämma besluta om att följa föreskriften. 

                         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-11-23  

Avgifter för utlämnande av kopia av allmän handling, riktlinjer 

                          

Ärendet 

 

Kommunstyrelsen 

Taxor för kopiering och fax Kr / sida 

Svart/vitkopia 
 

2 

Färgkopia 
 

5 

Fax 
  

3 
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Ockelbo kommun 
Datum 

2020-12-01 
 

KS  
Sida 

2(2) 
 

 

 

 

Utbildnings- och kulturnämnden 

Övriga avgifter – inkl moms 
 

  Kopior, per styck   2 Kr 

  Kopior ur kommunala protokoll, tjänsteskrivelse med mera Gratis 

  1-5 kopior ur uppslagsböcker Gratis 

  Kopior från andra bibliotek
Bibliotekets 

kostnad 

  Telefax per sida, inom Sverige   3 Kr 

  Telefax per sida, utomlands 5 Kr 

  Inplastning A4, per styck   5 Kr 

  Inplastning A3, per styck 10 Kr 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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2020-12-01 
 

Kommunfullmäktige 

AVGIFTER FÖR UTLÄMNANDE AV KOPIA AV 
ALLMÄN HANDLING 
Dessa avgifter gäller för utlämnande av kopior av allmänna handlingar inom 
Ockelbo kommun. 

Förutom dessa övergripande avgifter kan inom kommunförvaltningens 
verksamheter finnas andra avgifter för specifik hantering av handlingar och 
produkter. 

1. Rätt att ta del av allmänna handlingar 

Den som så önskar har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar i 
myndighetens lokaler. 

Myndigheten ska på begäran av enskild lämna uppgift ur allmän handling som 
förvaras hos myndigheten om det inte möter hinder på grund av bestämmelse 
om sekretess. Om upplysning per telefon anses hindra arbetet eller om det av 
annat skäl är olämpligt kan myndigheten neka att muntligen lämna uppgift ur en 
handling. 

Den enskilde kan då i stället erbjudas att läsa handlingen i myndighetens lokaler 
eller att få en kopia skickad till sig. 

2. Rätt att få kopia av allmän handling 

Myndigheten ska på begäran lämna ut en kopia av en allmän handling. Vissa 
begränsningar finns. Om det är en karta, ritning eller bild som begärs ut och det 
är svårt att kopiera den, kan myndigheten välja att enbart låta den sökande ta del 
av materialet i myndighetens lokaler. Myndigheten är heller inte skyldig att lämna 
ut kopia av allmän handling i elektronisk form. Det kan dock vara både enklare 
och billigare att lämna ut informationen i elektronisk form i stället för i 
pappersform om den enskilde så önskar och om myndigheten anser att det är 
lämpligt. 
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3. Avgift för kopia av allmän handling 

Avgiften för kopior ska täcka kostnader för kopiering, material, eventuell 
bearbetning och expediering; däremot inte kostnader för den tid som åtgår för att 
ta fram uppgifterna. 

Myndighet får besluta om undantag från avgift om särskilda skäl finns. Särskilda 
skäl för att frångå regeln om avgiftsfrihet för beställning av färre än tio sidor kan 
till exempel vara återkommande småbeställningar som lämpligen hade kunnat 
göras i ett sammanhang eller att flera personer systematiskt beställer färre än tio 
sidor var för att undkomma avgift. 

Avgift ska inte tas ut om kopia av handling efterfrågas inom Ockelbo kommuns 
förvaltningar eller koncern, av förtroendevald eller av elev inom kommunens 
kommunala skola. Detta förutsatt att handlingen ska användas inom 
kommunförvaltningen/koncernen eller skolverksamheten. 

Ersättning för porto ska tas ut. 

4. Avgift vid begäran om registerutdrag enligt 
dataskyddsförordningen 

Enligt dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarigkostnadsfritt lämna ut 
information om den registrerade. Utlämnandet ska ske inom en månad och 
lämnas i tryckt eller digital form.  

Om begäran kan anses vara uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund 
av dess repetitiva art, får myndigheten ta ut en rimlig avgift för att täcka 
administrativa kostnader eller avslå begäran. En begäran anses orimlig till 
exempel då den registrerade upprepade gånger begär information uppenbart 
ogrundat. I sådant fall ska avgifter enligt tabell i detta dokument tillämpas. 

5. Avgift för kopia av icke-allmän handling 

Ockelbos kommunarkiv hanterar även arkivhandlingar som inte är knutna till den 
kommunala verksamheten och således inte klassas som allmänna.  

I de fall kopior av sådana handlingar lämnas ut ska avgifter tabell i detta 
dokument tillämpas. Utlämnandet betraktas dock inte som myndighetsutövning 
varför utgående moms om 25 % ska debiteras i samtliga fall. 
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Avgifter för utlämnande av kopia av allmän handling 

Typ av handling Avgift Moms 

Papperskopia i A4-format 
Avgiften gäller även om sidorna skannas 
med kopiator och skickas som e-brev. 

Sida* 1-9 gratis. 10 sidor eller fler, 
50 kronor + 2 kronor per varje sida 
utöver 10 sidor. 
Exempel: 10 sidor kostar 50 kronor 
och 20 sidor kostar 70 kronor. 

Dessa fall betraktas 
som myndighets-
utövning, varför 
utgående moms inte 
ska debiteras 

Papperskopia i A4-format 5 kronor per sida 

Papperskopia i A3-format 7 kronor per sida* 
Avskrift av allmän handling eller utskrift av 
ljudbandsupptagning. 

100 kronor per påbörjad fjärdedels 
arbetstimme. 

Bestyrkande av kopia av allmän handling 

2 kronor per sida, dock minst 50 
kronor. Avgift för kopia tillkommer. 
Exempel: 1 - 25 sidor kostar 50 
kronor, 26 sidor kostar 52 kronor. 

Sammanställning av registerutdrag  
(exempel av ogrundad eller orimlig art) En 
begäran anses orimlig till exempel då den 
registrerade upprepade gånger begär 
information uppenbart ogrundat.  

100 kronor per påbörjad fjärdedels 
arbetstimme. Avgift för kopia 
tillkommer vid pappersutskrift (se 
ovan). 

Digitalisering av analogt material eller 
omarbetning av redan digitalt material. 

100 kronor per påbörjad fjärdedels 
arbetstimme. Krävs insats från extern 
part så tillkommer kostnaden för 
detta. Önskas leverans på digital 
lagringsmedia så tillkommer 
kostnaden för lagringsmedia.  

Dessa fall betraktas 
inte som myndighets-
utövning, varför 
utgående moms om 
25 % ska debiteras 
utöver angiven 
kostnad. 

Digital kopia av redan digital fil som inte 
behöver omarbetas. 

Kostnadsfritt om kopia skickas per e-
post. Önskas leverans på digital 
lagringsmedia så tillkommer 
kostnaden för lagringsmedia samt 
100 kronor per påbörjad fjärdedels 
arbetstimme. 

Digital kopia av kommunarkivets 
digitaliserade foton, kartor eller ritningar. 

25 kronor styck, dock minst 50 
kronor. Önskas leverans på digital 
lagringsmedia så tillkommer 
kostnaden för lagringsmedia. Priset 
är en schablonkostnad där eventuell 
konvertering och hantering inför 
leverans ingår. 

Leverans av kopior på digital lagringsmedia 
eller kopiering av sådant. 

Kostnaden för lagringsmedia samt 
100 kronor per påbörjad fjärdedels 
arbetstimme. Eventuell 
digitaliseringskostnad tillkommer. 
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Kommunkontoret 
Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-11-19 
Referens 

KS 2019/00784  

Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Utred arbetstidsförkortning för 
heltidstjänster inom äldreomsorgen 

Förslag till beslut 

Personalutskottets förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöpartiet har 2019-12-04 inkommit med en motion om att utreda 

arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom äldreomsorgen. 

Miljöpartiet i Ockelbo yrkar att kommunfullmäktige ger socialförvaltningen 

i uppdrag att   

1. utreda möjligheten att testa lämplig arbetstidsförkortning för i första

hand anställda inom äldreomsorgen i Ockelbo, i samverkan med

personal och berörda fackförbund

2. rapportera resultaten tillbaka till kommunfullmäktige senast juni

2021

Svar på motion 

Frågeställningen hänförs till att under våren 2021 diskuteras inom projektet 

Heltidsresan. I och med rådande pandemin har projektet under 2020 har 

pågått i marginell omfattning.  

Ambitionen är att projektet Heltidsresan om möjligt ska intensifieras under 

våren 2021. Återkoppling av projektet Heltidsresan är en stående punkt på 

varje personalutskottets sammanträde. Utifrån motionens frågeställningar 

kommer återkoppling att ske till kommunfullmäktige i juni 2021. 

Beslutsunderlag 

Motion - Utred arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom äldreomsorgen 
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Ockelbo kommun 
Datum 

2020-11-19 KS 2019/00784 
Sida 

2(2) 

Ärendet 

Ockelbo kommun deltar i projektet Projekt Heltid som norm, Sedan 2015 har 

det arbetats med att utreda möjligheterna till förbättrade villkor inom vården. 

Det uppdrag som påbörjades var att utreda om att delade turer skulle 

upphöra. Under årens gång har uppdraget delade turer övergått till att ingå i 

projektet heltid som norm (heltidsresan). 

Heltidsresan är ett femårigt utvecklingsprojekt som drivs sedan 2016 av 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Svenska 

Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Projektet pågår under perioden 

2016–2021 och Ockelbo kommun deltar i projektet. En intern styrgrupp har 

utsetts som träffas kontinuerlig. Personalutskottet informeras kontinuerligt 

om processen. 

Fullmäktige har utifrån ovanstående process beslutat att fr o m 1 januari 

2020 ska alla nya tillsvidare anställningar inom kommunals avtalsområde 

erbjudas heltid. Viljeinriktningen är att heltid ska bli vanligare bland de som 

redan är anställda. Processen med införandet av heltid kommer att ingå i 

projektet Heltidsresan. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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2019-12-04 

Motion till Kommunfullmäktige i Ockelbo om att utreda arbetstidsförkortning för heltidstjänster 

inom äldreomsorgen 

Inom flera av verksamheterna under Socialnämndens ansvar arbetar idag en majoritet av de 

anställda deltid. Verksamhetscheferna beskriver anledningarna som att de anställda oftast inte orkar 

arbeta heltid, då flera arbetsuppgifter på Socialförvaltningen inom vård och omsorg generellt, men 

äldreomsorgen specifikt är såväl fysiskt tunga som psykiskt krävande.  

Att arbeta deltid får aldrig bli en kvinnofälla, vilket också är en av anledningarna till att Ockelbo 

kommun just nu deltar i arbetet med Heltidsresan – om allas rätt till heltidsarbete. Det är däremot 

heller inte rimligt att anställda inom (ofta kvinnodominerade yrken) så som äldreomsorgen ska 

behöva arbeta sig sjuka. Det bör därför utredas vad som är en lämplig heltidstjänst (mätt i antal 

timmar per vecka) inom kommunens äldreomsorg.  

Att utreda lämplig heltid för äldreomsorgens anställda är en fråga om att säkra kvalitet och 

kompetens. Exempel med arbetstidsförkortning med bibehållen heltidslön på andra ställen (närmast 

Ljusdal, men även Göteborg) visar att liknande arbetsmiljöförbättring gynnar såväl de äldre som att 

det minskar antalet sjukskrivningar. Det skulle potentiellt sett såväl kunna locka fler till den 

nystartade utbildningen till undersköterska som ska startas upp i Ockelbo – liksom locka fler att vilja 

arbeta i just Ockelbo.  

Genomförd arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen i Göteborg visar på halverad sjukfrånvaro, 

men även att personalen med anledning av detta klarat av att genomföra 80% fler aktiviteter för de 

boende. Slutrapporten av följeforskarna som studerat genomförd arbetstidsförkortning i Ljusdal för 

socialtjänsten har titeln ”Miraklet i Ljusdal” och visar på resultat som minskad stress, kraftigt minskad 

personalomsättning, budget i balans pga minskat behov av externa konsulter samt bibehållen 

kvalitet.  

Det är naturligt att också överväga hur arbetstidsförkortning skulle kunna implementeras inom fler 

av Socialförvaltningens verksamheter, i syfte att öka arbetsplatsernas attraktivitet genom förbättrad 

arbetsmiljö men med bibehållen kvalitet.  

Miljöpartiet i Ockelbo yrkar att Kommunfullmäktige ger Socialförvaltningen i uppdrag att  

- utreda möjligheten att testa lämplig arbetstidsförkortning för i första hand

anställda inom äldreomsorgen i Ockelbo, i samverkan med personal och berörda

fackförbund

- rapportera resultaten tillbaka till Kommunfullmäktige senast juni 2021

Miljöpartiet de gröna i Ockelbo 

Madelene Håkansson Niels Hebert Christoffer Carstens 
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Utbildnings- och kulturförvaltningen 
Johansson, Ola 
ola.johansson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-12-04 
Referens 

KS 2020/00501  

Kommunfullmäktige 

Motion - Perslundaskolans brister måste åtgärdas 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöpartiet har 2020-09-28 inkommit med en motion om att 

Perslundaskolans brister måste åtgärdas. 

Miljöpartiet de Gröna föreslår att: 

- Ockelbo kommun (skolans huvudman) skyndsamt startar en process med

Perslundaskolans elever, rektor, lärare och övrig personal, föräldrar,

representanter för skolledningen och Utbildnings- och kulturnämnden samt

lämplig expertis för att reorganisera undervisningen och skolans verksamhet

så att den uppfyller de krav på studiero, arbete mot kränkande behandlingar,

ordning, demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och andra

grundläggande förutsättningar för en väl fungerande skola.

- huvudmannen analyserar om brister i organisation, ledning och

gemensamma riktlinjer bidragit till att Perslundaskolans elever inte har den

skola läroplanen och skollagen ger dem rätt till. Enkätens 14 frågeområden.

Svar på motion 

Ockelbo kommuns grundskolor svarar på samtliga enkäter som kommer till 

oss, och vi tar del av de svar som kommer ur enkäterna. I just denna enkät 

håller vi med om de brister den påvisar, och har sedan vår kännedom om den 

använt underlaget i arbetet med skolans utvecklingsområden. Att ständigt 

arbeta utifrån skolans styrdokument är en självklarhet och skollagen ligger 

till grund för allt vi gör. 

De delar som denna enkät tar upp har vi analyserat och vi har tagit fram en 

åtgärdsplan för hur vi ska förbättra elevernas upplevda situation. Enkäten är 

en del i detta arbete, men även andra enkäter, måluppfyllelse, 

gymnasiebehörighet och generell trivsel på skolan beaktas i arbetet. 

I helhetsbilden för skolans utveckling ingår: 

- Skolans ledningsorganisation

- Biträdande rektor

- Organisation av elevhälsa
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Ockelbo kommun 

Datum 

2020-12-02 KS 1.1.1.1 
2020/00501 

Sida 

2(2) 

- Elevvårdsgången

- Förste lärare

- Fokus på behörighet till gymnasiet

Elever har enligt skollagen en rättighet att nå skolans kunskapsmål, genom 

att göra det så uppnår de behörighet till gymnasiet och därigenom möta en 

framtida arbetsmarknad eller vidare studier. 

Grundskolan i Ockelbo har under de senaste 3 åren tagit rejäla kliv i rätt 

riktning, enkäten för ett år sedan genomförs även våren 2021, och samtliga i 

vår organisation är övertygade att resultatet förbättras. 

Skolutveckling tar tid oavsett hur man griper sig an frågan, så även i 

Ockelbo. 

Ulf Blossing1(2011) talar om skolledaren som en förändringsagent som först 

måste skaffa sig en bild av läget i organisationen. Detta för att därefter kunna 

planera och genomföra åtgärder. 

Ledningsorganisationen gjordes om för 2 år sedan, och det tar tid innan det 

får avtryck i verksamheten. Därtill har grundskolan under flera år ägnat tid 

och kraft åt att motverka budgetunderskott - något vi nu börjar få ordning på, 

och vi kan fortsätta fokusera på skolans kunskapsmål. 

Med hänsyn taget till det jag ovan redovisat föreslår jag att motionen ska 

anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motion – Perslundaskolans brister måste åtgärdas 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

1Blossing, U. (red), (2011) Skolledaren i fokus – kunskap, värden och verktyg, 
Lund: Studentlitteratur  
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Motion 
Ockelbo kommunfullmäktige 
2020-09-28 

Perslundaskolans brister måste åtgärdas 
Skolinspektionen granskar verksamheten i landets skolor. En del av Skolinspek-
tionen underlag för granskningen är en enkät till eleverna i årskurserna fem och 
nio i landets ca 1 800 skolor. Enkäten består av 14 frågeområden med tre frågor 
inom varje område och ska bidra till alla elevers lika rätt till en god utbildning i 
en trygg miljö. 

Den senaste enkäten visar nedslående resultat för niondeklasserna i Perslunda-
skolan i Ockelbo. Enligt Perslundas elever finns stora eller mycket stora brister 
vad gäller grundläggande värden som jämställdhet och mänskliga rättigheter i 
undervisningen och i skolan. Ett bottenvärde (2,8) av 10 får värderingen av på-
ståendet "i min skola respekterar elever och lärare varandra". 

Eleverna anger mycket låga värden för förekomsten av argumentation och kritiskt 
tänkande i undervisningen. Delaktighet och inflytande har en något högre siffra, 
men ändå klart under riksgenomsnittet. Studieron är inte bra. Värdet (3,6) är 
långt under genomsnittet för alla skolor i Sverige (5,2). Skolans insatser för att 
förhindra kränkningar värderas inte heller högt. Många elever upplever dålig 
stimulans, osäkerhet om vad som krävs av eleven och bristande anpassning av 
undervisningen efter elevens behov. 

Flickorna uppfattar situationen på Perslunda genomgående sämre än pojkarna. 
På 11 av de 14 frågeområdena redovisas sämre värden än 2017. Elevhälsan, ett av 
14 frågeområden, är det enda flickorna ger ett högre värde än pojkarna. Det kan 
tolkas på olika sätt, men visar klart att flickornas behov måste prioriteras högre. 

Jämför man resultaten med enkäten 2017, blir bilden ännu mörkare Det visar sig 
att elevernas och personalens upplevelser av trygghet, studiero, respekt, inflytan-
de, ledning och stimulans på Perslundaskolan är sämre än 2017. 

Grundläggande styrdokument för skolan är Skollagen och Läroplan för grundsko-
lan. Att Ockelbo kommun inte lever upp vare sig till skollagen eller läroplanen 
tycks klart. 

Skolans värdegrund 
I skolans läroplan finns en beskrivning av skolans värdegrund och uppdrag. Det 
heter bland annat: "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 
mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla". Enligt lä-
roplanen "ska skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla 
verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande iden-
titet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för an-
nan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främ-
lingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion 
och aktiva insatser.” 
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I Skollagen (§ 9) står att barn och elever ska ges inflytande över utbildningen och 
fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbild-
ningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 

Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom 
ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslut-
ningars arbete med inflytandefrågor ska, enligt Skollagen,  även i övrigt stödjas 
och underlättas. 

Ett förbättringsarbete på Perslundaskolan måste alltså involvera eleverna. Även i 
åk 5 får eleverna svara på en enkät. Där är bilden mer positiv. Kanske ska man 
titta på den när man funderar över vad som ska göras? I denna motion redovisas 
enbart niornas svar. 

Motverka kränkande behandling 
Skollagen säger (6 §) att skolan ska bedriva "ett målinriktat arbete för att motver-
ka kränkande behandling av barn och elever" och "se till att det genomförs åtgär-
der för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande be-
handling. 

Skollagen betonar (10 §) att all personal som arbetar i skolan ska anmäla krän-
kande behandling av barn eller elev som de fått kännedom om  till rektorn, som i 
sin tur är skyldig att skyndsamt anmäla detta till huvudmannen, det vill säga 
kommunen, som ska "vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra 
kränkande behandling i framtiden". 

Enligt Skollagen ska Huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med 
en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkan-
de behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av 
dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande 
året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i 
efterföljande års plan. 

Finns en aktuell åtgärdsplan i Ockelbo och på Perslundaskolan? Upprättas en så-
dan plan varje år? Varför har den - av enkäten att döma - inte fungerat?  Har åt-
gärder vidtagits för att förbättra de många brister som enkäten visar? Vilka åt-
gärder har tidigare redovisats enligt denna plan? 

Det finns både lärare och elever på Perslundaskolan som rapporterat till oss poli-
tiker att återkommande anmälningar om kränkningar och grov rasism som läm-
nats in till ledningen på skolan inte lett till några åtgärder. Detta är oacceptabelt. 

Hitta vägar 
Inom skolforskningen har man pelat på att otydlig organisation och ledning och 
brister i gemensamma riktlinjer ofta är en grundorsak till att kränkningar, 
otrygghet och rasism breder ut sig. Att hitta utgångspunkter och vägar för ett för-
bättringsarbete tar tid. Arbetet kan ha delmål som redovisas offentligt. Även of-
fentliga diskussioner/seminarier etc bör ordnas. Personal och elever ska upp-
muntras att delge sina erfarenheter, offentligt eller anonymt. Problemen på 
Perslundaskolan stannar sannolikt inte vid skolan, utan vi ser det som av stor vikt 
att diskussionen om framtiden för Ockelbos barn och ungdomar blir bred och 
omfattande. 
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Miljöpartiet de Gröna föreslår att: 
- Ockelbo kommun (skolans huvudman) skyndsamt startar en process med
Perslundaskolans elever, rektor, lärare och övrig personal, föräldrar, representan-
ter för skolledningen och Utbildnings- och kulturnämnden samt lämplig expertis 
för att reorganisera undervisningen och skolans verksamhet så att den uppfyller 
de krav på studiero, arbete mot kränkande behandlingar, ordning, demokrati, 
jämställdhet, mänskliga rättigheter och andra grundläggande förutsättningar för 
en väl fungerande skola. 

- huvudmannen analyserar om brister i organisation, ledning och gemensamma
riktlinjer bidragit till att Perslundaskolans elever inte har den skola läroplanen
och skollagen ger dem rätt till.

Enkätens 14 frågeområden 

1. Veta vad som krävs

2. Stimulans

3. Tillit till elevens förmåga

4. Anpassning efter elevens behov

5. Utmaningar

6. Argumentation och kritiskt tänkande

7. Grundläggande värden i undervisningen/lärandet

8. Grundläggande värden på skolan

9. Delaktighet och inflytande

10. Ordningsregler

11. Studiero

12. Trygghet

13. Förhindra kränkningar

14. Elevhälsa

Enkätresultaten är offentliga och redovisas på Skolverkets hemsida: 

https://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=606761 

Niels Hebert 

Miljöpartiet i Ockelbo
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-12-14 

Referens 
KS 2020/00011  

Kommunfullmäktige 

Rapporter 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
• KS beslut 2020-11-17, § 191 – Svar på revisionsrapport –

Granskning av risk- och sårbarhetsanalys

• Granskning av delårsrapport 2020 samt löpande redovisning och
intern kontroll i redovisningsrutiner – Gästrike Räddningstjänst

• Revisorernas granskning av delårsrapport 2020 samt löpande
redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner – Gästrike
Räddningstjänst
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 191 Dnr 2020/00465 

Revisionsrapport - Granskning av risk- och 
sårbarhetsanalys 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningen. 

Ärendebeskrivning 

De förtroendevalda revisorerna har med utgångspunkt i väsentlighet och risk 

beslutat granska kommunens risk- och sårbarhetsarbete. Granskningen syftar 

till att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern 

kontroll avseende arbetet med att implementera åtgärder för att minska och 

stävja risker i verksamheten i enlighet med lagstiftning och myndigheters 

riktlinjer. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen delvis har 

säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med att 

implementera åtgärder för att minska och stävja risker i verksamheten, men 

det finns ett flertal avvikelser som bör noteras. 

Svar på granskningsrapporten 

Kommunkontoret ser positivt på att revisionen granskat arbetet med risk- 

och sårbarhetsanalyser och ser rekommendationerna som en god hjälp för 

förbättringsåtgärder i arbetet och rutinerna. 

Det är också korrekt att den pågående pandemin av Covid-19 har haft till 

följd att resurser fått kanaliseras till hanteringen av denna specifika kris, 

vilket inneburit att alla delar inte når hela vägen i måluppfyllnad, enär en 

mindre kommun har begränsade personella resurser.      

Beslutsunderlag 

Missiv – Granskning av risk- och sårbarhetsanalys 

Ockelbo kommun_Granskning av RSA slutlig 2020-09-07

Inlägg 

Stig Mörtman (M) 
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Översiktlig granskning delår och granskning intern kontroll i redovisningen 

Granskning av delårsrapport 2020 
samt löpande redovisning och 
intern kontroll i redovisnings-
rutiner 

Gästrike Räddningstjänst

Projektledare Cecilia Axelsson 

Projektmedarbetare Elin Visuri och Casper Wessén 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gästrike 

Räddningstjänstförbund översiktligt granskat förbundets delårsrapport för perioden 

2020-01-01 – 2020-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen 

för år 2020. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin 

bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen fastställt. 

Revisorernas bedömning avges i ett utlåtande. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor i granskningen av förbundets 

delårsrapport lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning per 

revisionsfråga: 

Revisionsfråga Kommentar 

Har delårsrapporten 
upprättats enligt lagens krav 
och god redovisningssed? 

Uppfyllt 

Grundat på vår översiktliga granskning 
har det inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning 
att anse att delårsbokslutet för Gästrike 
Räddningstjänst inte, i allt väsentligt, är 
upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed i övrigt.  

Bedömningen i delårsrapporten är att 
balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 
2020. 

Är resultaten i 
delårsrapporten förenliga 
med de av direktionen 
fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning, 
d.v.s. finns
förutsättningar att målen
kommer att uppnås?

Ej uppfyllt/underlag för bedömning 
saknas 

1 av 3 finansiella mål prognosticeras 
att uppfyllas, resterande 2 finansiella 
mål prognosticeras att inte uppfyllas. 

1 av 7 verksamhetsmål prognosticeras att 
uppfyllas, 3 verksamhetsmål prognosticeras 
att inte uppfyllas och för 3 verksamhetsmål 
saknas underlag för bedömning.  

Grundat på vår översiktliga granskning 
av delårsrapportens återrapportering 
har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning 
att anse att det prognostiserade 
resultatet inte skulle vara inte förenligt 
med fastställda mål för 2020.  
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PwC har även på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat förbundets 

löpande redovisning och interna kontroll. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av 

revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen av löpande redovisning och intern kontroll är att bedöma 

direktionens ansvarsutövande och tillförlitligheten i redovisningen, delårsbokslut och 

årsredovisning. 

98



4 

Inledning 
Bakgrund - delårsrapport 

Fullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla minst en delårsrapport per år. I 

samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna 

bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande 

som revisorerna ska lämna till respektive medlemskommuns fullmäktige.  

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen av delårsrapporten ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att

uppnås?

Avgränsning och Metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31,

● Förvaltningsberättelsens innehåll,

● Hur direktionen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med

målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av 

Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk 

granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens 

upprättande. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 

revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest 

väsentliga iakttagelser och bedömningar. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2020-09-25 och 

överlämnades till respektive medlemskommuns fullmäktige 2020-10-12. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomikontroller och tf förbundsdirektör. 
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Bakgrund – löpande redovisning och intern kontroll 

Granskningen av löpnade redovisning och intern kontroll i redovisningsrutinerna syftar 

till att bedöma direktionens förvaltning av verksamheten. I direktionens förvaltning ingår 

att uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets ekonomiska ställning 

samt ta hand om den ekonomiska förvaltningen. För att uppfylla denna skyldighet bör 

det finnas god intern kontroll vilket innebär interna rutiner och kontrollåtgärder. 

Granskningen har främst omfattat följande områden:  

- Genomgång av direktionsprotokoll

- Bedömning av den interna kontrollen i väsentliga rutiner

- Granskning av löpande redovisning, avstämningar och LKBR´s regler, attester

mm

- Granskning av redovisning av källskatter och sociala avgifter, betalning och

redovisning till skatteverket

- Granskning av redovisning av moms, betalning och redovisning till skatteverket

- System för planering och kontroll, löpande resultatuppföljning

- Granskning av försäkringsskydd

Granskningen av löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutinerna har 

utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning för 

redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 

yrkesrevisorer (SKYREV) samt ISA i tillämpliga delar. Detta PM är skrivet i 

avvikelseform och omfattar våra mest väsentliga iakttagelser och bedömningar. 
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Iakttagelser och bedömningar 

Lagens krav och god redovisningssed 

Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för 

perioden uppgår till -4,9 mnkr. Direktionen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid 

till respektive medlemskommuns fullmäktige. 

Förbundet avviker mot god sed genom att inte lämna upplysning av avvikelse från 

grundläggande redovisningsprinciper gällande redovisning av semesterlöneskulden i 

enlighet med 9 kap 3§ LKBR. Redovisad semesterlöneskuld i delåret är oförändrad 

jämfört med årsbokslutet 2019. Anledningen till avvikelsen anges vara att det ger en 

mer rättvisande bild att inte boka upp förändringen i semesterlöneskulden i delåret. 

Förbundets anställda erhåller sina semesterdagar i förskott, vilket innebär att 

semesterlöneskulden ökar väsentligt den 1 januari varje år för att sedan minska under 

året vartefter de anställda tar ut sin semester. Enligt 4 kap 4§ LKBR får avvikelse ske 

från grundläggande redovisningsprinciper om det är förenligt med kravet på en 

rättvisande bild. Vi rekommenderar därav förbundet att vid kommande års 

delårsrapporter lämna upplysning om denna avvikelse i förbundets 

redovisningsprinciper.  

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 

som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för Gästrike Räddningstjänst inte, i 

allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

Avvikelsen mot god sed avseende redovisning av semesterlöneskulden bedöms inte 

vara väsentlig och påverkar inte den rättvisande bilden av förbundets resultat och 

ställning.  

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 

2020. 

God ekonomisk hushållning 

Förbundets målstyrning utgår från handlingsprogrammet 2020-2023 samt tre 

inriktningsmål; effektiv organisation, hållbar organisation och attraktiv arbetsgivare. 

Direktionen har fastställt en verksamhetsplan för 2020 där inriktningsmålen har brutits 

ned till 8 verksamhetsmål formulerade enligt SMART-modellen. Ett av dessa 

verksamhetsmål utgör efterlevnad av förbundets tre finansiella mål. 
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Iakttagelser 

Mål 

I delårsrapporten görs en avstämning avseende förbundets finansiella och 

verksamhetsmässiga mål som fastställts i verksamhetsplanen för 2020. Redovisningen 

sker i tabellform där bedömning av målanalysen åskådliggörs med hjälp av trafikljus 

(grönt=enligt plan, gult=avvikande, rött=kritiskt, ingen färg=prognos saknas i nuläget). 

Till varje mål lämnas även kommentarer.  

* målet omfattar en tioårsperiod

Av redovisningen framgår att ett av tre finansiella mål är uppnådda för perioden. Uppgift 

om prognosticerat utfall för två av tre finansiella mål lämnas inte i delårsrapporten. Vi 

noterar dock att direktionens samlade prognosticerade bedömning är att förbundet är 

underfinansierat varvid målet kring 100% efterlevnad av de finansiella målen är kritisk.  

Av redovisningen framgår att 3 av 7 verksamhetsmål prognostiseras som kritisk (rött) 

och att 1 av 7 verksamhetsmål prognosticeras följa plan (grönt). För resterande 3 av 7 

verksamhetsmål anges att underlag för bedömningen inte finns tillgängliga vid delåret 

och dessa kan därav inte prognosticeras. 

Ett område att ytterligare utveckla är hur de olika symbolerna för måluppfyllelse ska 

tolkas. Färgerna indikerar huruvida målen kan tolkas som uppfylld, delvis uppfylld eller 

ej uppfylld men för att tydliggöra tolkningen av de olika symbolerna behöver detta 

tydliggöras i kommande finansiella rapporter. 

Bedömning 

Vi delar direktionens bedömning att endast ett av de tre finansiella målen är uppnått för 

perioden. Vidare bedömer vi att målet kring årets resultat inte kommer att uppnås för 

helåret. Vi kan däremot inte göra någon bedömning av måluppfyllelsen för helåret 

avseende soliditet och investeringar, delvis på grund av att balansräkningen inte 

prognosticeras för helåret. Men grundat på vår översiktliga granskning av 

Finansiellt mål, 

fastställt av 

direktionen 2020 

Utfall och 

prognos 2020 

Måluppfyllelse, 

direktionens 

bedömning 

Soliditeten ska vara 

20% 

Utfall 200831: 

16,7% 

Prognos: - 

Målet är inte uppnått för 

perioden. 

Investeringar i % av avskrivningar 

ska vara 100 %* 

Utfall 200831: 

138% 

Prognos: -   

Målet är uppnått för 

perioden. 

Årets resultat ska vara 

större eller lika med noll 

kronor 

Utfall 200831: -4,9 

mnkr 

Prognos: -5,4 

mnkr 

Målet är inte uppnått för 

perioden. 

Målet kommer inte att 

uppnås för helåret. 
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delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter som 

ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis 

förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt för 2020. 

Utifrån delårsrapportens återrapportering bedömer vi att ett verksamhetsmål 

prognosticeras att uppnås, tre verksamhetsmål prognostiseras delvis uppnås och tre 

verksamhetsmål kan inte bedömas då underlag för bedömningen inte finns tillgängliga 

vid delåret. Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering 

har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 

prognostiserade resultatet inte skulle vara inte förenligt med de verksamhetsmål som 

direktionen fastställt för 2020.  

Löpande redovisning och intern kontroll 

Iakttagelser 

Vid vår granskning av löpande redovisning och intern kontroll för räkenskapsåret 2020 

har följande noterats: 

• Från 1 januari 2020 hanteras förbundets lönehantering och löneutbetalning av Gävle

kommuns HR-service. Avtal finns upprättat mellan parterna som reglerar parternas

ansvar i de olika delprocesserna inom lönehanteringen. Av avtalet framgår bland

annat att ansvaret för tid- och avvikelserapportering samt granskning och attest av

det som inrapporterats ligger på förbundet. Vidare framgår att förbundet ansvarar för

att indata till lön är kontrollerad och attesterad inför löneöverföring. Av avtalet

framgår vidare att HR-service bland annat ansvarar för att genomföra kontroller och

korrigeringar inför slutlig lönekörning enligt rutinbeskrivning, verkställa lön samt

skapa bankfil och fil för inläsning i Agresso. HR-service ansvarar även för

systemförvaltning omfattande bland annat behörighetsadministration och

tabellhantering.

Vid granskningen har angivits att det finns en fastställd tidplan tillgänglig i Personec

P som anger när olika delmoment i lönekörningen ska vara klar. Som framgår av

avtalet ska förbundet kontrollera indata till lönen inför löneöverföring, vilket enligt

uppgift sker genom att en rutin har införts där respektive chef senast den 10:e varje

månad kontrollerar att lönen för sina medarbetare ser rimlig ut. Denna kontroll sker

enligt uppgift i Personec P.

När lönen är körd får förbundet ett mail från HR-service med uppgift om hur mycket

lönesumman att utbetala uppgår till. Vid granskningen har framkommit att en

nettolönelista som underlag för utbetald lönesumma går att ta ut men först efter det

att lönen har blivit verkställd.

• Vi har noterat att det förekommit ett antal differenser och ombokningar i

redovisningen under året kopplat till lönekostnader och uppbokade personalskulder,

bland annat vid granskning av förbundets redovisning av källskatter och sociala

avgifter för två månader till Skatteverket. I samband med denna granskning

noterades differenser för sociala avgifter i februari 2020 mellan Agresso och

lönesystemet Personec P på över 300 tkr. Utredning av differensen har skett och
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förbundet har konstaterat att rätt belopp har redovisats till Skatteverket. 

Granskningen av källskatt och sociala avgifter visar på att redovisning och betalning 

till Skatteverket sker i rätt tid.  

Differensen mellan ekonomisystemet och lönesystemet beror på att filöverföringen 

från Personec P till Agresso inte får med alla uppgifter och manuell justering har 

därav gjorts i redovisningen. Vid granskningen har framkommit att de uppkomna 

differenserna och ombokningarna som skett förklaras av att det har varit en del 

inkörningsproblem i samband med att lönehanteringen lades över på HR-service. 

• Det finns fungerande rutiner för avstämningar av väsentliga balanskonton.

• Genomgång av rutiner för hantering av leverantörsfakturor och fakturering visar på att

fortsatt goda rutiner finns.

• Löpande bokföringen bedöms fungera i enlighet med LKBR´s krav.

• Redovisning av moms fungerar bra, och redovisning och betalning till skatteverket

sker i rätt tid.

• Förbundets system för planering och kontroll bedöms vara tillräcklig.

Bedömning 

Lönerna utgör en stor kostnadspost för förbundet och det är väsentligt att säkerställa att 

det finns en god intern kontroll gällande löneprocessen. Förbundsdirektionen har det 

yttersta ansvaret för den interna kontrollen och i det ingår att säkerställa att 

lönehanteringen och löneutbetalningen fungerar som avsett och att säkerställa att 

kontroller av löner utförs innan de blir definitiva och utbetalda. Som en del i detta ingår 

att tydliggöra såväl förbundets som HR-services ansvar i processen samt att ha en 

fortsatt dialog med HR-service för att verka till förbättringar i lönehanteringen. 

Granskningen i övrigt visar på att förbundet har fortsatt god intern kontroll i 

ekonomifunktionen. 
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Rekommendationer 
Utifrån genomförd översiktlig granskning av delårsrapport 2020 har vi följande 

rekommendationer: 

• Direktionen behöver i kommande års delårsrapporter lämna upplysning av avvikelse

från grundläggande redovisningsprinciper gällande redovisning av

semesterlöneskulden i enlighet 9 kap 3§ LKBR.

• Direktionen behöver i kommande finansiella rapporter beskriva hur de olika

symbolerna för måluppfyllelse ska tolkas. Färgerna indikerar huruvida målen kan

tolkas som uppfylld, delvis uppfylld eller ej uppfylld men kan med fördel tydliggöras.

Utifrån genomförd granskning av löpande redovisning och intern kontroll i 

redovisningsrutinerna har vi följande rekommendationer: 

• Direktionen behöver säkerställa att förutsättningar finns att förbundet i möjligaste

mån utför kontroller av löner innan de blir definitiva och utbetalda. Detta innefattar

kravställande på HR-Service.

2020-10-07 

Cecilia Axelsson David Hansen 

Uppdragsledare Granskningsansvarig 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Gästriklands Räddningstjänstförbund enligt de villkor och under de 
förutsättningar som framgår av beslutad revisionsplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot 
annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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