
 

 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-05-12 

 

  

 
  
 

Kommunstyrelsen 
Plats: Stora Vänortsrummet/Teams 
Tid: tisdag 25 maj 2021 kl. 09:00 

 

• Ordförande, kommunchef och sekreterare finns i Stora 
Vänortsrummet 

• Ledamöter och ersättare ansluter via Teams 

• Starta din uppkoppling 30 minuter innan sammanträdet genom att 
klicka på den länk du fått i din kalender 

 

Ärende   

1.  Val av justerare 
 

  

2.  Initiativärende - Avsluta samarbetet med ABF 
Ockelbo och stoppa ekonomiska bidrag 
 

 3 

3.  Fastställande av dagordning 
 

  

4.  Redovisning av delegationsbeslut 
 

 4 

5.  Delgivningar 
 

 5 

6.  Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 
 

 6 

7.  Ekonomisk uppföljning - nämnderna 
 

 8 

8.  Svar på revisionsrapport - Granskning av 
årsredovisning 2020 
 

 11 

9.  Årsredovisning 2020 - Förvaltade stiftelser 
 

 KF 



Ockelbo kommun 
Datum 
2021-05-12 

 Sida 
2(2) 

 

 

Ärende   

10.  Upplösning av vissa av kommunens förvaltade 
stiftelser 
 

 42 

11.  Årsredovisning 2020 - Stiftelsen Claes 
Anderssons minnesfond 
 

 43  
KF 

12.  Årsredovisning 2020 - Gästrike 
Räddningstjänstförbund 
 

 48  
KF 

13.  Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-
2025 
 

 97  
KF 

14.  Svar på medborgarförslag - Frisbeegolfbana på 
Fornvi 
 

 130 
KF 

15.  KS-KF ärenden 
 

 135 

16.  Information kommunstyrelsen 
Corona/Covid-19 – aktuell situation 
Öppna jämförelser – Företagsklimat 
Påminnelse – Redovisning av partistöd 
Påminnelse – Arbetsgivarintyg förlorad 
arbetsinkomst 
Process rekrytering av kommunchef 
Muddring och utmarkering av grund 
 

 
 
 
 
 
 
M Jonsson 
 

136 

 
Magnus Jonsson 
ordförande 

 

 
 



Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

Initiativärende 

2021-04-28 
 

Initiativärende från Sverigedemokraterna 
Avsluta samarbetet med ABF Ockelbo och stoppa ekonomiska bidrag 

 

 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen 

 

1. Att Ockelbo kommun avslutar samarbetet med ABF Ockelbo. 

2. Att Ockelbo kommun stoppar ekonomiska bidrag från kommunen till ABF Ockelbo. 

3. Att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att verkställa beslutet och 

återrapportera eventuella behov av åtgärder till följd av de två föregående att-

satserna.  

Bakgrund till initiativärende 
 

Ockelbo kommun kan och ska stödja föreningslivet när det är påkallat för att säkerställa en 

aktiv fritid hos barn och unga, något som bidrar till sociala möten, lek och glädje. 

Föreningslivet ger också grunden för att lära upp de nya ledarna i 

föreningen/studieförbundet och bidra till en viktig kontinuitet. Men det är också viktigt att 

verksamheter som erhåller bidrag från kommunen är fri från diskriminering och 

åsiktsregistrering av såväl utövare, som ledare och ideella krafter. 

 

ABF Ockelbo har i såväl lokal- som riksmedia nu uppmärksammats när de avslutat 

anställningen för en fritidsledare, grundat på att denne person offentligt har berättat vilket 

parti han röstar på. I detta fall var personen anställd som fritidsledare på en ungdomsgård i 

Ockelbo där ABF uppbär bidrag, det vill säga skattemedel, för att driva verksamheten åt 

Ockelbo kommun. 

 

Ockelbo kommun ska ha en neutral hållning gentemot medborgarna vilket politiskt parti de 

än väljer att rösta på. De krav ABF ställer på medarbetare att ”dela arbetarrörelsens 

värderingar” stämmer inte överens med det neutrala förhållningssätt kommunen ska ha, då 

ABF driver aktuell ungdomsgård med skattemedel. För Ockelbo kommun innebär det att 

man inte har något annat val än att avsluta samarbetet och stoppa ekonomiska bidrag till 

ABF Ockelbo så länge de diskriminerar människor utifrån deras politiska åsikter.  

 

Liz Zachariasson 

Joel Strömner  
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 Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2021-04-12 – 2021-05-07 har inga delegationsbeslut fattats. 
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 Kommunstyrelsen 

 

Delgivningar 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
 Ockelbogårdar AB – Bolagsstämmoprotokoll 2021-04-09 
 Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland – Protokoll 2021-04-20 
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Kallelse 2021-04-20 
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Protokoll  

2021-04-20, §§ 66-67 
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Protokoll  

2021-04-20, §§ 61-65, 68-84 
 Svar till Ockelbo Vägförening 
 Gästrike Vatten – Yttrande 2021-04-26 i samråd om förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021-2027, 
Vattenmyndigheterna för Bottenhavet och Norra Östersjön 
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Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens månadsredovisning per april 2021.                         
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OCKELBO KOMMUN  

Kommunstyrelsen - Ekonomisk uppföljning

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos Apr Apr Apr

Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET                      2 862 2 862 0 954 774 180

11 STÖD TILL POLITISKA PARTIER 877 877 0 292 209 83

13 ÖVRIG VHT 714 714 0 238 125 113

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     1 150 1 150 0 383 698 -315

32 NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER 2 535 2 535 0 845 735 110

33 TURISM 150 150 0 50 24 26

36 VGS 4 756 4 756 0 1 585 1 585 1

38 RÄDDNINGSTJÄNST           4 800 4 800 0 1 600 1 620 -20

39 KOMMUNAL BEREDSKAP 0 0 0 0 67 -67

53 KOMMUNIKATIONER 9 550 9 550 0 3 183 3 180 3

71 FOLKHÄLSA - BRÅ 350 350 0 117 133 -17

79 FÄRDTJÄNST 990 990 0 330 171 159

91 UTVECKLINGSMEDEL 2 000 2 000 0 667 18 649

93 KOMMUNADM 23 988 23 988 0 7 996 7 541 455

94 INTERNATIONELLT 100 100 0 33 4 29

96 PERSONALADM 1 964 1 964 0 655 293 362

Summa KS (exkl teknik och AME/Integration) 56 786 56 786 0 18 929 17 179 1 750

AME/Integration

21 FLYKTINGVERKSAMHET 0 0 0 0 96 -96

22 ARBETSMARKNADSENHETEN 6 640 6 640 0 2 213 2 186 27

Summa AME/Integration 6 640 6 640 0 2 213 2 282 -69

Teknikområdet

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     430 430 0 143 197 -54

34 VÄGAR, GATOR O PARKER 8 285 8 285 0 2 762 2 871 -109

773 BOSTADSANPASSNING 1 150 1 150 0 383 193 190

93 KOMMUNADM 3 265 3 265 0 1 088 951 137

FASTIGHETER 3 950 3 950 0 1 317 963 354

Summa Teknikområdet 17 080 17 080 0 5 693 5 175 518

Summa kommunstyrelsen totalt 80 506 80 506 0 26 835 24 635 2 200

Kommentarer:

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 2021-04-30 visar på ett överskott om 2 200 tkr.

Det är överlag små avvikelser med undantag för fysisk och teknisk planering som pekar mot ett underskott. Som det ser ut just nu 

kommer det att mötas av övriga verksamheter vilket gör att vi väljer att inte lägga någon avvikelse på årsprognosen i nuläget.  
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 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning - nämnderna 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Nämndernas månadsredovisning per april 2021.                         

8



OCKELBO KOMMUN 2021  

Socialnämnden

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos april april april

Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 427 427 0 142 101 41

31 KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING 200 200 0 67 60 7

35 ALKOHOLTILLSTÅND MM 0 0 0 0 14 -14

72 FAMILJERÄTT 300 300 0 100 104 -4

712 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 50 50 0 17 12 5

93 ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 0 0

Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg) 977 977 0 326 291 35

INDIVID- O FAMILJEOMSORG

710 INDIVID- O FAMILJEOMSORG 9 366 9 366 0 3 122 3 367 -245

711 BARN- O UNGDOMSVÅRD 6 374 6 374 0 2 125 1 889 236

713 INSATSER VUXNA 6 871 7 071 -200 2 290 2 330 -40

714 EKONOMISKT BISTÅND 7 000 7 200 -200 2 333 2 381 -48

Summa IFO 29 611 30 011 -400 9 870 9 967 -97

VÅRD OCH OMSORG

771 SÄRSKILDA BOENDEFORMER 47 681 46 181 1 500 15 894 14 814 1 080

772 HANDLÄGGARENHETEN 2 641 2 741 -100 880 1 024 -144

773 STÖD I ORDINÄRT BOENDE 23 482 22 882 600 7 827 7 401 426

774 ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG -225 -225 0 -75 -7 -68

775 ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG 2 921 2 921 0 974 930 44

777 HEMSJUKVÅRD 12 447 12 447 0 4 149 4 085 64

778 LAG OM STÖD O SERVICE LSS 29 057 29 357 -300 9 686 9 403 283

779 SOCIALPSYKIATRI 2 668 2 668 0 889 734 155

Summa VÅRD OCH OMSORG 120 672 118 972 1 700 40 224 38 384 1 840

Summa SN totalt 151 260 149 960 1 300 50 420 48 642 1 778

Kommentarer:

Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 2021-04-30 visar ett överskott mot budget om 1 778tkr.

Individ och familjeomsorg  visar på ett underskott om -97 tkr. Kostnaderna för placeringarn kan svänga kraftigt under året. Prognos för 

helår med nuvarande förutsättningar -400 tkr.

Särskilda boendet Bysjöstrand visar ett överskott mot budget om 1 080 tkr. Ersatta sjuklönekostnader och kompletterande covidersättning 

om 660 tkr har utbetalats till verksamheten under perioden. Prognos för helår är ett överskott om 1 500 tkr.

Handläggarenheten visar ett underskott mot budget om -144 tkr. Ökade konsultkostnader  första kvartalet p.g.a. många ärenden. 

Prognos för helår -100 tkr.

Hemtjänsten visar ett överskott om 426 kr. Lägre personalkostnader p.g.a. stängt Trygghetsboende. Prognos för helår är ett överskott om 

600 tkr.

Hemsjukvården väntas hålla budget.

LSS och Socialpsykiatrin är områden där enskilda beslut kan påverka utfallet stort.Några tillkommande beslut 1:a kvartalet. Prognos på helår 

är ett underskott om -300 tkr.

I perioden har covidersättning för december-20 sökts med 1 900 tkr men är  ej  medräknat i utfallet. 

Sjuklöner som avser jan-mars har ersatts från Försäkringskassan med 700 tkr under perioden och är medräknat i utfallet.
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OCKELBO KOMMUN  

Utbildnings- och Kulturnämnden  Ekonomisk uppföljning

April Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos April April April

Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 378 378 0 126 112 14

ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 1 395 1 395 0 465 998 -533

KULTURSKOLA 3 366 3 366 0 1 122 1 085 37

SIMHALL 4 015 4 015 0 1 338 1 215 123

IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN 2 984 2 984 0 995 1 077 -82

ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 221 221 0 74 10 64

BIBLIOTEKSVERKSAMHET 3 746 3 746 0 1 249 1 212 37

FÖRSKOLEKLASS 3 164 3 264 -100 1 055 1 091 -36

FÖRSKOLA 38 099 38 099 0 12 700 12 207 493

FRITIDSHEM 3 138 3 088 50 1 046 862 184

OBLIGATORISK SÄRSKOLA 2 652 1 852 800 884 600 284

GRUNDSKOLA 57 266 58 466 -1 200 19 089 19 388 -299

VUXENUTBILDNING 12 422 12 422 0 4 141 3 867 274

GYMNASIESÄRSKOLA 2 150 2 150 0 717 881 -164

GEMENSAMMA KOSTNADER UTB 1 022 1 022 0 341 273 68

ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 0 0 0

KOSTVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0

Summa UKN (exkl Gymnasiet) 136 018 136 468 -450 45 339 44 878 461

GYMNASIESKOLA 24 139 26 739 -2 600 8 046 8 605 -559

Summa UKN totalt 160 157 163 207 -3 050 53 386 53 483 -97

Kommentarer:

Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2021-04-30 visar att nämnden har ett underskott 

om -97 tkr efter 4 månaders verksamhet.

Allmän fritidsverksamhet har delat ut bidrag till föreningar tidigare än beräknat som en följd av föreningarnas ansträngda 

ekonomiska läge pga Covid -19. Därav underskott om -533 tkr per april, föräntad prognos 0.    

Förskola har ett budgetöverskott om 493 tkr just nu, vilket består av tillfälligt ökade intäkter och mindre lokalkostnader än 

beräknat. Verksamheten förväntar kostnader som kommer att minska överskottet. 

Utifrån Corona rekommendationer, -personalkostnader för att hålla två förskolor öppen under sommaren. Prognos 0.

Grundsärskola har mindre kostnader än budgeterat, prognos överskott 800 tkr.

Grundskolans underskott fördelas på personalkostnader och verksamhetskostnader. Saknas ersättning för viss personalkostnad. 

Övriga verksamhetskostnader ökar mot budget och orsakar underskott, -500 tkr. Köp av huvudverksamhet från fristående aktör 

är underfinansierad och förväntat underskott om -500 tkr, samt ökade kostnader annan kommunal skola -200 tkr. Prognos 

underskott -1 200 tkr. 

Vuxenutbildningen har mindre löekostnader än budgeterat. Nya rekryteringar i process. Prognos 0.

Gymnasieskolan har högre utbildningskostnader än budget. Snittpriset kostnad per elev har ökat de senaste två åren. 

Gymnasieskolan beräknas gå mot underskott om -1 000 tkr första halvåret. Andra halvårets kostnader beräknas öka då fler elever 

börjar skolan till höstterminen. Ytterligare -1 600 tkr under andra halvåret. Prognos -2 600 tkr.
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 Kommunstyrelsen 

 

Svar på revisionsrapport - Granskning av 
årsredovisning 2020 

Förslag till beslut 
Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
PWC har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag genomfört en 
granskning av Ockelbo kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
Utifrån de tre övergripande revisionsfrågorna så bedöms årsredovisningen 
lämna upplysning om verksamhetens utfall, finansiering och den 
ekonomiska ställningen. Även räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara 
rättvisande. 
 
När det gäller revisionsfrågan huruvida resultatet är förenligt med de mål 
angående god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat bedöms det 
som delvis uppfyllt. 
 
De bedömer att kommunen lever upp till kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans för 2020. 
                         

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport årsredovisning 2020 – Ockelbo kommun 
Granskning av årsredovisning 2020                          

Ärendet 
Rapporten tar upp områden som går att utveckla och vissa påpekanden att ta 
i beaktande i arbetet framöver. Nedan presenteras några frågor som ska 
prioriteras inför årsredovisningen för verksamhetsåret 2021. 
 
De avvikelser mot lag och god sed avseende förvaltningsberättelsens 
uppställning såsom redovisning av drift- och investeringsredovisning i 
separata kapitel ska åtgärdas. Delen med upplysningar kring den kommunala 
koncernen bör få större utrymme och utvecklas. 
 
Revisorerna kan inte göra en fullständig bedömning av om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med fullmäktiges mål för en god ekonomisk 
hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet på grund av avsaknaden 
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av tydliga kriterier för måluppfyllelse saknas. Kommunstyrelsens 
utvärdering utifrån de fastställda målen är att i huvudsak har god ekonomisk 
hushållning för 2020 uppnåtts. Inför arbetet med årsredovisningen för 2021 
ska en tydligare utvärdering av de kommunövergripande strategierna kunna 
göras med hjälp av bland annat framtagande av nyckeltal och indikatorer.  
 
I det finansiella perspektivet bedöms dock utfallet vara delvis förenligt med 
målen för god ekonomisk hushållning. Tre av de fem finansiella målen är 
uppfyllda för 2020. 
 
Måluppfyllelsen vad gäller nämndernas och kommunstyrelsens mätbara mål 
fastställda av kommunfullmäktige redovisas i förvaltningsberättelsen Den 
relativt låga graden av måluppfyllelse är otillfredsställande och kräver ett 
fortsatt arbete. 
 
I rapporten betonas även betydelsen av att fortsätta arbetet med att stärka 
kommunens ekonomiska ställning. Kommunen visar ett överskott för 2020 
och nämnderna totalt har lyckats bedriva sin verksamhet inom givna 
ekonomiska ramar. Det är av vikt att reglerna kring god ekonomisk 
hushållning beaktas och vidtagna åtgärder tydligt redovisas. 
 
Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven 
på rättvisande räkenskaper enligt god redovisningssed. De noterade 
avvikelserna bedöms inte som väsentliga men en ökad följsamhet av 
rekommendationer behövs inför bokslut 2021. 
 
I revisionsrapporten lämnas ett antal rekommendationer att prioritera inför 
årsredovisningen 2021. Det rör sig både om att uppfylla de krav som anges i 
redovisningsrekommendationerna för förvaltningsberättelsen och drift- och 
investeringsredovisningen och att förbättra rutiner och processen kring 
upprättandet av årsredovisningen. 
 
De rekommenderar även att arbetet med att konkretisera fullmäktiges 
kommunövergripande strategier för att möjliggöra en bättre utvärdering och 
bedömning av måluppfyllelse.  

Beslutet ska skickas till 

Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 
årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 
bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska ställningen? 

Uppfyllt 

Grundat på vår granskning har det inte 
framkommit några omständigheter som 
ger oss anledning att anse att 
årsredovisningen inte lämnar upplysning 
om verksamhetens utfall, 
verksamhetens finansiering och den 
ekonomiska ställningen. 

Kommunen lever upp till kommunal-
lagens krav på en ekonomi i balans för 
år 2020. 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med de 
mål fullmäktige beslutat 
avseende god ekonomisk 
hushållning? 

Delvis uppfyllt 

Kommunstyrelsens samlade 
utvärdering är att kommunen i 
huvudsak har uppnått god ekonomisk 
hushållning i förhållande till de 
fastställda målen. 

Finansiella mål 
3 av 5 finansiella mål är uppfyllda. 
2 av 3 finansiella mål är ej uppfyllda. 

Grundat på vår granskning bedömer vi 
att det inte har framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning 
att anse att resultatet inte skulle vara 
delvis förenligt med fastställda 
finansiella mål 2020. 

Verksamhetsmål 
6 kommunövergripande strategier 
finns fastställda men i avsaknad av 
tydliga kriterier för måluppfyllelse kan 
inte revisionen göra en fullständig 
bedömning av måluppfyllelsen 
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avseende målen för god ekonomisk 
hushållning i det verksamhetsmässiga 
perspektivet.  

Är räkenskaperna i allt 
väsentligt rättvisande?   
 

Uppfyllt 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande. 
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 Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets 
ekonomiska ställning. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning. 

Revisorerna har enligt 12 kap.1§ kommunallagen till uppgift att pröva om räkenskaperna 
är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad 
i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning. Vidare ska revisorerna 
enligt 12 kap. 2§ kommunallagen bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenliga 
med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till 
fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. 

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 
om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning   
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning 
för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning 
och granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2021-03-30 och 
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2021-05-10. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av personal på kommunkontoret. 
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 Iakttagelser och bedömningar 
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 4 kap 1§ framgår att en 
årsredovisning ska innehålla en förvaltningsberättelse. I 11 kap LKBR redogörs för vilka 
upplysningar som kommunen ska lämna i förvaltningsberättelsen. Dessa upplysningar 
omfattar: 

• Översikt över verksamhetens utveckling 
• Den kommunala koncernen  
• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
• Händelser av väsentlig betydelse 
• Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
• God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
• Balanskravsresultat 
• Väsentliga personalförhållanden 
• Förväntad utveckling 

  Av RKR´s rekommendation R15 Förvaltningsberättelse framgår att 
förvaltningsberättelsen ska innehålla underrubriker som motsvarar de obligatoriska 
upplysningar som ska lämnas enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
Vidare framgår vilka upplysningar som behöver lämnas under respektive rubrik.  

Kommunen avviker mot lag och god sed avseende bland annat följande: 

• Avsnittet om ”Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten saknar 
information om intern kontroll i enlighet med 11 kap. 7§ LKBR.  

• Avsnittet om ”God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning” saknar 
upplysningar om: 

o En utvärdering av mål och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk 
hushållning i enlighet med 11 kap. 8 och 12 §§ LKBR. Upplysningar 
lämnas däremot i annan del av årsredovisningen. 

o En utvärdering av den kommunala koncernens och kommunens 
ekonomiska ställning i enlighet med 11 kap. 9 och 12 §§ LKBR. 

o En avstämning av de mål och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk 
hushållning som formulerats för den kommunala koncernen i enlighet 
med RKR´s rekommendation R15. 

o Upplysningar av total budgetavvikelse och förklaring till denna i enlighet 
med RKR´s rekommendation R15. Upplysningar lämnas däremot i annan 
del av årsredovisningen. 

• Avsnittet ”Väsentliga personalförhållanden” saknar uppgifter om väsentliga 
personalförhållanden för den kommunala koncernen i enlighet med 11 kap. 5 
och 12 §§ LKBR.  

 
I övrigt innehåller förvaltningsberättelsen kraven enligt LKBR och RKRs 
rekommendationer. 
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Redovisat balanskravsresultat uppgår till +4,0 mnkr (3,7 mnkr), att jämföra med årets 
resultat om +8,0 mnkr. Av årets resultat efter balanskravsjusteringar har 4,0 mnkr 
reserverats till resultatutjämningsreserv i enlighet med riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning, fastställt av fullmäktige 2021-11-30. 

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet 
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. 

Kommunen avviker mot god sed avseende lämnad driftredovisning. Enligt RKR´s 
rekommendation R14 framgår att driftredovisningen ska utformas så att utfallen kan 
stämmas av mot fullmäktiges budget. Driftredovisningens budgetposter ska avse senast 
beslutad budget. I de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift lämnas om till vilka 
belopp och vid vilka tidpunkter budgetposterna justerats. Beslut fattade under året 
återges ej i driftredovisningen. 

Upplysning om driftbudgetens uppbyggnad samt de för driftredovisningarna mest 
väsentliga principerna för ekonomistyrning lämnas inte i not eller annat dokument som 
noten hänvisar till i enlighet med RKR´s rekommendation R14. Vidare saknas 
upplysningar om de för driftredovisningen mest väsentliga internredovisnings-
principerna. 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. 
Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens 
investeringsverksamhet. 

Kommunen avviker mot god sed avseende lämnad investeringsredovisning. Enligt 
RKR´s rekommendation R14 framgår att investeringsredovisningen ska utformas så att 
utfallen kan stämmas av mot fullmäktiges budget och andra för investerings-
verksamheten relevanta fullmäktigebeslut. Investeringsredovisningens budgetposter ska 
avse senast beslutad budget. I de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift lämnas 
om till vilka belopp och vid vilka tidpunkter budgetposterna justerats. Vi har noterat att 
inga upplysningar har lämnats om vid vilka tidpunkter som budgetposterna har 
justerats.   

Upplysning om investeringsbudgetens uppbyggnad samt de för investerings-
redovisningarna mest väsentliga principerna för ekonomistyrning lämnas inte i not eller 
annat dokument som noten hänvisar till i enlighet med RKR´s rekommendation R14. 
Vidare saknas upplysningar om de för investeringsredovisningen mest väsentliga 
internredovisningsprinciperna. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens 
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende vissa upplysningar i 
förvaltningsberättelsen samt i drift- och investeringsredovisningen. Noterade avvikelser 
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bedöms inte vara väsentliga1 och påverkar inte den rättvisande bilden. De upplysningar i 
övrigt som enligt lag ska lämnas i förvaltningsberättelsen finns i allt väsentligt redovisat i 
kommunens årsredovisning. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. 

God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt ett mål- och budgetdokument för 2020 med plan för 
perioden 2021-2022. Ockelbo kommuns styrmodell omfattar Vision 2030 som är den 
högsta övergripande målnivån för kommunen. Utifrån visionen har sex kommun-
övergripande strategier utarbetats; Trygga kompetensförsörjningen, Värna miljön i stort 
och smått, Utveckla samhället, Ständiga förbättringar, Teknik som underlättar samt 
Torgför Ockelbo. Utifrån de kommunövergripande strategierna fastställs mätbara mål 
per nämnd. 

Det av kommunfullmäktige fastställda mål- och budgetdokumentet för 2020 med plan för 
perioden 2021-2022 innehåller även ett antal finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning. Av den framgår att 3 av 5 finansiella mål är uppfyllda samt att 2 
av 5 mål inte är uppfyllda.  

Finansiella mål Utfall 2020 Måluppfyllelse 

God ekonomisk hushållning 
ska genomsyra kommunens 
alla verksamheter 

Kommunen redovisar ett 
positivt resultat om 8,0 mnkr 
för året. Nämnderna har 
bedrivit sin verksamhet inom 
budgetramar med endast en 
liten avvikelse.   

Målet bedöms uppfyllt. 

Årets resultat, efter 
finansnetto, ska vara minst  
2 % av skatter och utjämning 

Årets resultat efter 
finansnetto uppgår till 8,0 
mnkr vilket i princip motsvarar 
2 % av skatter och utjämning 
(7,9 mnkr) 

Målet bedöms uppfyllt. 

Investeringar ska i möjligaste 
mån självfinansieras. Vid 
ny/ombyggnad kan upplåning 
ske utifrån separat 
bedömning. 

Investeringar har 
självfinansierats förutom 
övertagande av lån vid 
fastighetsköp (Wij). 

Målet bedöms uppfyllt. 

 
1 Fel i förvaltningsberättelsen betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända 
för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av 
kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

22



 
 

9 

 

Finansiella mål Utfall 2020 Måluppfyllelse 

Amortering av låneskulder 
sker med minst 1 % årligen.  

 
Inga amorteringar har skett 
under året. 

 
Målet bedöms ej uppfyllt. 

Soliditeten ska årligen öka 
med 2 %. 

Soliditeten uppgår till 32,6 % 
(33,7 %) exkl. pensions-
förpliktelser.  

Målet bedöms ej uppfyllt. 

 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen finns en beskrivning av kommunens vision och fullmäktiges 
kommunövergripande strategier. Vidare lämnar kommunstyrelsen i årsredovisningen en 
samlad utvärdering av fullmäktiges fastställda mål för god ekonomisk hushållning 
omfattande såväl de finansiella och verksamhetsmässiga målen som de 
personalstrategiska målen. Bedömningen som lämnas är att kommunen i huvudsak har 
uppnått god ekonomisk hushållning i förhållande till de fastställda målen. Däremot 
lämnas ingen information eller mätetal och liknande som underlag för bedömning av de 
kommunövergripande strategierna. Det är därför inte möjligt att följa upp den bedömning 
som gjorts. 

Vi noterar att fullmäktige i mål- och budgetdokumentet inte har fastställt vilka kriterier 
som krävs för att respektive kommunövergripande strategi ska bedömas vara uppfyllt, 
delvis uppfyllt eller ej uppfyllt. De övergripande strategierna behöver konkretiseras 
genom att kopplas till nyckeltal/indikatorer för att en bättre utvärdering och bedömning 
av måluppfyllelsen ska kunna göras.  

I nämndernas verksamhetsberättelser görs en avstämning av styrelsens respektive 
nämndernas fastställda mätbara mål. Redogörelsen sker i tabellform per 
kommunövergripande strategi där respektive nämnds samt kommunstyrelsens 
måluppfyllelse per mål återges. Graden av måluppfyllelse anges som uppfyllt, delvis 
uppfyllt eller ej uppfyllt.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 
2020. 

Information, mätetal och liknande underlag för bedömning av de kommunövergripande 
strategierna lämnas inte i årsredovisningen, vilket bidrar till att det är svårt att tyda varför 
de kommunövergripande strategierna är uppfyllda eller inte. Avsaknaden av tydliga 
kriterier för måluppfyllelse innebär att revisionen inte kan göra en fullständig 

23



 
 

10 

 
bedömning av måluppfyllelsen avseende målen för god ekonomisk hushållning i det 
verksamhetsmässiga perspektivet.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020. 

Rättvisande räkenskaper2 

Iakttagelser 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga3 avvikelser 
noterats.   

Resultat- och balansräkningen är uppställda enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 
Vi har däremot noterat vissa avvikelser i lämnade upplysningar i noterna mot lagens 
krav och god redovisningssed. Dessa avvikelser omfattas av: 

● Upplysningar lämnas inte i not som specificerar skattekostnader avseende 
bolagsskatt som ingår i posten Verksamhetens kostnader i enlighet med RKR´s 
rekommendation R16. 

● Upplysningar avseende vilka beloppsgränser som tillämpas vid bedömningen av vad 
som ska anses vara inventarier av mindre värde och därför inte ska aktiveras 
saknas i enlighet med RKR´s rekommendation R4.  

Bedömning 

Avvikelser mot lag och god redovisningssed har påträffats avseende vissa upplysningar 
i not. 

Noterade avvikelser bedöms inte vara väsentliga och påverkar inte den rättvisande 
bilden. Vi bedömer således att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

 

 

 

 

 

 

  
 

2 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.  
3 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
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 Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens finansiering 
och den ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

Grundat på vår granskning har det inte 
framkommit några omständigheter som ger 
oss anledning att anse att 
årsredovisningen inte lämnar upplysning 
om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska 
ställningen. 

Kommunen lever upp till 
kommunallagens krav på en ekonomi i 
balans för år 2020. 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat 
avseende god ekonomisk 
hushållning? 
 
 

Delvis uppfyllt 

Kommunstyrelsens samlade utvärdering 
är att kommunen i huvudsak har uppnått 
god ekonomisk hushållning i förhållande 
till de fastställda målen. 

Finansiella mål 
3 av 5 finansiella mål är uppfyllda. 
2 av 3 finansiella mål är ej uppfyllda. 

Grundat på vår granskning bedömer vi att 
det inte har framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning att 
anse att resultatet inte skulle vara delvis 
förenligt med fastställda finansiella mål 
2020. 

Verksamhetsmål 
6 kommunövergripande strategier finns 
fastställda men i avsaknad av tydliga 
kriterier för måluppfyllelse kan inte 
revisionen göra en fullständig bedömning 
av måluppfyllelsen avseende målen för 
god ekonomisk hushållning i det 
verksamhetsmässiga perspektivet.  
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Är räkenskaperna i allt 
väsentligt rättvisande? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande. 

 

 

Rekommendationer 
Det är kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande. Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi kommunstyrelsen 
att: 

➢ Inför upprättande av kommande års årsredovisningar säkerställa att 
förvaltningsberättelsen lämnar de upplysningar som gällande lagstiftning och RKR´s 
rekommendation R15 anger. 

➢ Säkerställa att kommande årsredovisningar lämnar upplysningar om drift- och 
investeringsredovisningen i enlighet med RKR´s rekommendation R14. 

➢ Tillse att fullmäktiges kommunövergripande strategier konkretiseras genom att 
kopplas till nyckeltal/indikatorer för att en bättre utvärdering och bedömning av 
måluppfyllelsen ska kunna göras.  

➢ Det har inför framtagande av årsredovisningen 2020 skett flertalet justeringar i 
årsredovisningen från tidiga versioner. Vi rekommenderar en genomgång av rutiner, 
processer, samt intern kontroll inför upprättandet av kommande års årsredovisningar. 

2021-04-23 
 
 
 
 
Wictoria Ingvarsson 

  
 
 
 
 
Cecilia Axelsson 

Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor  

 Uppdragsledare 

 
Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Ockelbo kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 7 
december 2020. 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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Ekonomienheten 
Krüger, Joachim, 0297-55527 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-05-10 

Referens 
KS 2021/00320  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2020 - Förvaltade stiftelser 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Årsredovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning 2020 – Förvaltade stiftelser                         
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Ekonomienheten 
Krüger, Joachim, 0297-55527 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-05-12 

Referens 
KS 2021/00322  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Upplösning av vissa av kommunens förvaltade 
stiftelser 

Förslag till beslut 
Tillstånd inhämtas hos berörd myndighet att för stiftelserna 
885500-8713 Anders Hanssons stiftelse för hörselskadade 
802480-4026 Stiftelsen Frans A Enströms Minnesfond 
885500-8697 Stiftelsen Henrik Krooks studiefond 
802480-4018 Stiftelsen Glassels Hjälpfond 
802480-4000 Stiftelsen Eva Brodins minne 
802480-4034 Stiftelsen Petter Sjögrens Minnesfond 
885500-8705 Stiftelsen Ester Åsberg-Lindbergs och Lars Lindbergs fond 
802480-3994 Stiftelsen Joel Franks donationsfond 
802480-3960 Stiftelsen Olof och Britten Olssons fond 
802480-3986 Stiftelsen Carl-Hugo Skoghs minne 
802480-4083 Stiftelsen Bertil Olssons julgåvor 
 
upphäva de bestämmelser i stiftelseförordnandena som begränsar 
användningen av respektive stiftelses kapital så att alla tillgångar får 
förbrukas för det ändamål vartill de är bestämda eller, i förekommande fall, 
ett för ett ändamål så nära som möjligt motsvarar detta. 

                       

Sammanfattning av ärendet 
Ockelbo kommun är förvaltare för 11 s.k avkastningsstiftelser. 
Kommunstyrelsen har, såsom högsta verkställande organ, beslutsbefogenhet 
och ansvar för dessa stiftelser. För stiftelserna gäller att endast den löpande 
avkastningen får användas för främjande av respektive stiftelses ändamål. 
För stiftelserna bedöms dock kapitalet generera så liten avkastning att den 
inte räcker till för att tillgodose respektive stiftelses ändamål på ett bra sätt. 
De föreskrifter vilka begränsar användningen av respektive stiftelses kapital 
som finns i respektive stiftelses stiftelseförordnande bör därför upphävas så 
att alla tillgångar får förbrukas för det ändamål vartill de är bestämda eller i 
förekommande fall ett för ett ändamål så nära som möjligt motsvarar detta. 
Enligt stiftelselagen (1994:1220) krävs Kammarkollegiets eller, i vissa fall, 
tillsynsmyndighetens tillstånd för att göra dessa ändringar. 
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Ekonomienheten 
Krüger, Joachim, 0297-55527 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-05-10 

Referens 
KS 2021/00321  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 
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FÖR DIN TRYGGHET 
OCH ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Heltidsstation

Beredskapsstation

Värn

Övningsanläggning

Medlemskommuner
Gästrike Räddningstjänst bedriver  
räddningstjänst i fem kommuner:  
Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors  
och Älvkarleby kommun. 

Det bor 167 000 människor inom  
förbundet och Gästrike Räddningstjänsts 
uppdrag är att bidra till att dessa känner 
sig trygga och säkra i sin kommun.

Kommun Antal invånare
Gävle 102 820

Sandviken 39 252

Hofors 9 585

Älvkarleby 9 499

Ockelbo 5 893

Ockelbo

Bergby

Gävle

Skutskär

Rörberg
Sandviken

Järbo

Storvik

Hofors

Österfärnebo

Hedesunda
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Medarbetarna på 
Gästrike Räddningstjänst 
har tagit stort ansvar i att 
minska smittspridningen. 

Tack vare det har det 
under året inte uppstått 

sjukfrånvaro till den 
grad att det äventyrat 

förmågan att arbeta för 
ett tryggare samhälle.
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2020 är ett år som ingen av oss kommer att 
glömma. Pandemi, Corona, håll ut, håll avstånd 
och tvätta händerna har för alltid etsat sig 
fast hos oss alla. Medarbetarna på Gästrike 
Räddningstjänst har tagit stort ansvar i att 
minska smittspridningen. Tack vare det har det 
under året inte uppstått sjukfrånvaro till den grad 
att det äventyrat förmågan att arbeta för ett 
tryggare samhälle.

Gästrike Räddningstjänst finansieras av 
medlemskommunerna genom kommunbidrag. 
Många kommuner i Sverige har de senaste 
åren haft ett ansträngt ekonomiskt läge vilket 
påverkar alla kommunala verksamheter, inklusive 
räddningstjänsten. Förbundet har arbetat 
med åtgärder för att få en god ekonomisk 
hushållning. Arbetet med att hitta åtgärder 
för att få en ekonomi i balans har genomförts 
på alla nivåer i förbundet. Intäkterna har dock 
minskat avsevärt under året eftersom pandemin 
medfört att vi inte har kunnat genomföra externa 
utbildningar och tillsyner i samma omfattning 
som tidigare.

Vårt uppdrag styrs via förbundsordningen som 
är framtagen av medlemskommunerna. Under 
året har en översyn av förbundsordningen 
skett. Ny förbundsordning väntas vara på plats 
under 2021 där även medlemskommunernas 
kostnadsfördelning ska vara reviderad.

Året inleddes med medarbetardagar med tema 
om ett inkluderande samhälle. Vi hade bland 
annat en föreläsning av Glada Hudikteatern 
i samarbete med Gästrike Vatten. Dessa 
medarbetardagar blev årets sista sammankomst 
där vi alla kunde träffas fysiskt. 

Inkludering sattes även i fokus när vi 
medverkade i Gävle Pride med budskapet Vi är 
en räddningstjänst för alla. På grund av rådande 
pandemi genomfördes prideparaden virtuellt 
med digitala hälsningar, så kallade paradvykort. 
Varje år utser Gefle Dagblad och Arbetarbladet, 
i samarbete med Gävle Pride, pris för årets 
ekipage. I år bedömdes istället paradvykorten 
och vårt bidrag utsågs till vinnare. 

Räddningstjänsten ska vara en lärande 
organisation som ska dela med sig av 
erfarenheter, för att förebygga arbetssjukdom 
och arbetsolycksfall. Vi har därför i egen regi 
genomfört arbetsmiljöutbildning för chefer, 
skyddsombud och medarbetare. RIB-anställda 
har genomfört arbetsmiljöutbildningen 
digitalt för att sen diskutera frågorna på sina 
arbetsplatsträffar. 

Vi har inför 2020 utbildat chefer i att sätta 
mätbara mål. Utifrån dessa mål togs det 
fram nyckeltal och aktiviteter. Ett av målen 
för året var att 80% av alla heltidsanställda 
skulle genomföra miljöutbildning digitalt. Målet 
uppnåddes och landade på 92 %. Utbildningen 
handlade både om det globala perspektivet och 
vad du som individ kan göra för att hjälpa till för 
att åstadkomma en långsiktigt hållbar miljö. 

Vi har i samarbete med Välfärd Gävle utbildat 
nattpatrullerna i förebyggande brandskydd i 
boendemiljöer. Utbildning har genomförts i 
hantering av handbrandsläckare, brandfiltar 
och släckgranater. Liknande samarbeten 
planeras även med fler medlemskommuner. 
Dessa samarbeten är en viktig del av att arbeta 
förebyggande mot brand inom vårt förbund. 
Tillsammans arbetar vi för din trygghet och ett 
hållbart samhälle.

Ett stort tack till alla medarbetare, både på heltid 
och RiB, för er uthållighet och lojalitet under 
detta annorlunda år.

Päivi Havlund
Förbundsdirektör

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET
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Under pandemin har fokus för  
Gästrike Räddningstjänst varit 
att säkerställa den operativa 
förmågan, vilket vi också har 

lyckats med. 

Våra medarbetare har visat 
prov på stor flexibilitet och 

har på ett beundransvärt sätt 
förändrat arbetets olika delar. 
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Ett mycket speciellt 2020 är nu över. Vi kan se 
tillbaka och konstatera att vi har en organisation 
som klarar av att ställa om verksamheten på 
alla olika plan. Det kan vi ta med oss som stor 
erfarenhet och lärdom. 

De nya direktiven som kom tidigt under året 
har medfört att brandstationen i Rörberg 
har utvecklats under 2020. En helt ny 
övningsanläggning har etablerats och ger oss 
bra förutsättningar att efterleva lagstadgade 
krav. Arbetsmiljön för våra medarbetare är 
betydligt bättre i den nya anläggningen både vad 
det gäller säkerhet och hygien. 

Ett beslut om att bedriva dygnet-runt-
verksamhet i Rörberg togs under 2020. Det 
innebär en utökning av antalet medarbetare och 
ombyggnation av de befintliga lokalerna, vilket 
har planerats under senare delen av 2020. Det 
är mycket glädjande att vi ökar den operativa 
förmågan sett till hela förbundet. 

Under 2020 beslutade Riksdagen att revidera 
Lagen om skydd mot olyckor. Ett skarpare krav 
på en ständigt bemannad övergripande ledning, 
tillsynsansvaret flyttas från Länsstyrelsen till 
MSB och mer likriktade handlingsprogram är 
tydliga förändringar. Gästrike Räddningstjänst 
är väl förberedd för kommande ändringar. 
För att förbättra den övergripande ledningen 
både vad det gäller förmåga och robusthet 
har arbetet med Räddning i Samverkan (RiS) 
fortsatt. Räddningstjänsten Dala Mitt, Rättvik, 
Smedjebacken och Gästrike arbetar för att 
skapa ett gemensamt ledningssystem som 
kan leda stora insatser eller flertalet samtida 
insatser. Målet är att systemet ska driftsättas 
under 2021.

Under pandemin har fokus för Gästrike 
Räddningstjänst varit att säkerställa den 
operativa förmågan, vilket vi också har lyckats 
med. 

I ett tidigt skede i pandemin ställde vi om 
verksamheten för att minska risken att få in 
smittan inom vår verksamhet. Alla externa 
besök har sedan i mars varit stoppade på alla 
våra stationer, tillsynsverksamheten har ändrat 
fokus eller legat vilande under stora delar av 
året. Våra medarbetare har visat prov på stor 
flexibilitet och har på ett beundransvärt sätt 
förändrat arbetets olika delar. Under pandemin 
har vi bedrivit ett aktivt stabsarbete för vår 
interna hantering men även för att kunna stötta 
våra kommuner på bästa sätt. 

Under året har vi haft ett större antal 
bostadsrelaterade bränder än förgående år. Det 
kan vara kopplat med att flera människor har 
tillbringat mer tid i hemmet och på så vis gör 
att antalet händelser är högre. En annan tydlig 
skillnad är att de automatiska brandlarmen är 
färre under 2020. Det är troligtvis en effekt av 
pandemin då skolor har varit stängda och många 
lokaler där människor i vanliga fall arbetar har 
stått tomma.   

Under 2020 har vi visat att vår organisation inte 
bara kan snabbt hjälpa samhället vid olyckor, 
vi har också visat att vi kan klara något så 
komplext som en pandemi och effekterna av 
det. Vår spännande utveckling fortsätter. 

Robert Strid
Räddningschef

RÄDDNINGSCHEFEN HAR ORDET
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ÅRET SOM GÅTT

Covid-19
Under början av 2020 upprättade Gästrike 
Räddningstjänst en stabsorganisation till följd av 
coronaviruset, covid-19. Målbilden var att följa 
nationella riktlinjer, säkerställa operativ förmåga 
och att ingen egen personal ska bli smittad på 
arbetet samt att skapa långsiktig uthållighet i 
förbundet.

Fokus var inledningsvis att säkerställa 
tillgång till skyddsutrustning och att ta fram 
operativa rutiner i samarbete med Region 
Gävleborg. Under året har staben följt 
utvecklingen av smittspridningen och genomfört 
riskbedömningar, förändringar och anpassningar 
i verksamheten för att skapa en trygg och säker 
arbetsmiljö.  

Under våren infördes besöksförbud på 
samtliga brandstationer i förbundet som en 
försiktighetsåtgärd för att minimera risken 
för smitta på arbetsplatsen. Förbundet har 
även uppmanat medarbetare som arbetar 
dagtid att, i den mån det är möjligt, arbeta 
hemifrån i enlighet med rekommendationer från 
Regeringen och Folkhälsomyndigheten. 

Förbundet har även ställt in utbildningsinsatser 
gentemot kommunala verksamheter 
och studiebesök på brandstationerna. 
Samhällsskydd har under denna period 
genomfört färre tillsyner till följd av myndigheters 
rekommendationer och verksamheters 
besöksförbud.

Handlingsprogram 2020 – 2023
Under 2019 tog Gästrike Räddningstjänst fram 
ett nytt handlingsprogram för 2020 - 2023. 
Handlingsprogrammet består av sex delprogram. 
Det är ett övergripande delprogram, riskanalys, 
detaljbeskrivning av förebyggande verksamhet, 
övergripande tillsynsplan, detaljbeskrivning 
av operativ verksamhet samt råd och 
anvisning för utrymning med hjälp av Gästrike 
Räddningstjänst.

Handlingsprogrammet gick ut på remiss vid 
slutet av 2019 och togs till beslut i direktionen i 
februari 2020. 

Organisationsutveckling
Under 2020 har förbundet arbetat med  
organisationsutveckling inom Samhällsskydds-
avdelningen, som en fortsättning på kvalitetsår 
2019. I februari 2020 blev tjänsten som 
avdelningschef för Samhällsskydd vakant, vilket 
medförde att förbundsledningen genomförde 
en genomlysning av såväl förbundets som 
avdelningens behov. Genomlysningen 
resulterade i ett förslag om att placera 
Samhällsskydd som en enhet under avdelning 
Räddning & Säkerhet. I samband med att detta 
genomfördes rekryterades även en enhetschef 
till Samhällsskydd internt. 

Under senare delen av året rekryterades 
en brandinspektör till en vakant tjänst inom 
Samhällsskydd. Brandinspektören kommer 
att koordinera, utveckla och kvalitetssäkra 
utbildningsverksamheten.

Övningsanläggningen i Rörberg
I mitten av januari 2020 pausades arbetet med 
detaljplanen för ny brandstation i Valbo-Backa 
av Gävle kommun, på grund av nya direktiv 
gällande lokalerna i Rörberg. De nya direktiven 
meddelade att Gästrike Räddningstjänst ska 
flytta tillbaka till lokalerna i Rörberg. 

Under sommaren och hösten byggdes ett nytt 
övningshus upp i Rörberg. Förbundet kommer 
nu att kunna genomföra lagstadgade övningar 
på den nya övningsanläggningen.

Räddning i Samverkan
Mot bakgrund av Regeringens utredning om en 
effektivare kommunal räddningstjänst har fler 
räddningstjänster i Sverige påbörjat samverkan 
för att öka sin förmåga och uthållighet vid 
genomförande av räddningsinsatser. 

Detta har medfört att Gästrike Räddningstjänst, 
Räddningstjänsten Dala Mitt, Smedjebacken 
och Rättvik har påbörjat ett samarbete gällande 
övergripande ledning. 
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Syftet med samverkan är att förbättra kvaliteten 
och skapa långsiktig hållbarhet för den operativa 
ledningen. 

Räddning i Samverkan (RiS) är namnet för det 
gemensamma ledningssystemet. Syftet med 
namnet och tillhörande logotyp är att kunna 
särskilja information och dokument som enbart 
omfattar det operativa samarbetet. 

Under 2020 har arbete pågått för att 
forma det gemensamma ledningssystemet 
tillsammans med representanter från respektive 
organisation. Ledningssystemet kommer att 
driftsättas under 2021.
 
Medarbetardagar
I mars genomfördes två medarbetardagar med 
fokus på uppföljning av arbete som genomförts 
under 2019, information om kommande arbete 
i förbundet under 2020, handlingsprogrammet 
och förbundets målstruktur. Eftermiddagarna 
genomfördes i samarbete med Gästrike 
Vatten. Pär Johansson från Glada Hudikteatern 
föreläste om vikten av mångfald och att ta 
till vara på människors olikheter. Dagarna 
avslutades med workshops där medarbetarna 
fick reflektera över förbundets mångfaldsarbete 
och vilka förändringar i vardagen som kan bidra 
till att utveckla detta.

Vi är en räddningstjänst för alla
På grund av coronapandemin genomfördes 
Gävle Pride som ett digitalt event. Gästrike 
Räddningstjänst deltog i Gävle Prides 
livesändning för att prata om inkludering och 
förbundets arbete för ökad jämställdhet. 
Förbundet deltog även med en videohälsning 
i den virtuella prideparaden med budskapet 
”Vi är en räddningstjänst för alla”. Genom att 
delta i Pride visar förbundet för medborgare 
samt nuvarande och blivande medarbetare att 
Gästrike Räddningstjänst är en organisation 
som står upp för mänskliga rättigheter. 
Videohälsningen blev mycket uppskattad och 
utsågs till Årets paradvykort.

Högt betyg inom brandskydd
Varje år mäter Stockholm Business Alliance 
och Sveriges kommuner och regioner 
företagarnas upplevelse av kommunernas 
myndighetsutövning. Redovisningen av 
2019 års kundundersökning visade att 
Gävle ökat Nöjd kund index, NKI, på 
samtliga myndighetsutövningar. Den ranking 
som ökat mest jämfört med förra året var 
myndighetsutövning inom brandskydd. NKI-
resultatet för myndighetsutövning inom 
brandskydd visade på ett mycket högt resultat. 

Brandmän i kombinationstjänst
Gästrike Räddningstjänst har under året anställt 
brandmän till kombinationstjänster. Dessa 
medarbetare kommer att arbeta både med 
förebyggande insatser och räddningsinsatser. 
Detta är en del i att utveckla förbundets arbete 
med att stärka enskildas förmåga och förebygga 
att bränder uppstår.

Samarbete för att förebygga bränder
Gästrike Räddningstjänst har i samarbete 
med Välfärd Gävle utbildat nattpatrullerna i 
förebyggande brandskydd i boendemiljöer. 
De har även fått utbildning i hantering 
av handbrandsläckare, brandfiltar och 
släckgranater. 

Målet är att medarbetarna inom Välfärd Gävle 
ska arbeta systematiskt med att värdera risker 
och på ett snabbt sätt kunna förebygga riskerna 
för olyckor. Om till exempel en brand skulle 
uppstå ska nattpatrullerna kunna bedöma 
hur dom på ett säkert sätt kan begränsa 
skadeutfallet. 

Liknande samarbeten planeras även med fler 
medlemskommuner. Dessa samarbeten är en 
viktig del av att arbeta förebyggande mot brand 
inom förbundet.

11

59



2020 2019 2018

Brand i byggnad 205 172 197
Brand i fordon/fartyg 111 103 95

Brand i avfall/återvinning 33 24 18
Brand i skog eller mark 101 58 107
Automatlarm utan brandtillbud 419 613 550
Trafikolycka 308 355 385
Hjärtstoppslarm 178 152 154
Annat sjukvårdslarm 85 66 76
Annan hjälp till ambulans 57 48 53
Utsläpp av farligt ämne 51 66 59
Drunkning 10 16 8

Totalt 1558 1673 1658

DÖDSOLYCKOR

2020 2019 2018 2017 2016

Brand i byggnad 3 0 0 0 1

Trafikolycka 2 6 4 0 3

Drunkning 1 2 1 2 0

Totalt 6 8 5 2 4

TOTALT ANTAL LARM 2020 

1901

STATISTIK ÖVER RÄDDNINGSINSATSER

60



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2020
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Nyckeltal Måltal Utfall

Lagstadgade AFS-övningar 100 % 100 % 
Debitering för RVR/vägsanering 600 000 kr 450 638 kr 
Reparation och service av fordon -5 % +12 % 
Tillsyner 80 73 
Remisser 100 % 100 % 
Tillstånd 100 % 100 % 
Soliditet 20 % 17,3 % 
Tillbud 52 34 
APT utifrån SAM- och OSA-hjulet 4 / 2 4 / 2 
Gilla-markeringar på Facebook 5 000 4 740 
Följare på Instagram 1 000 755 
Avsiktsförklaringar 5 1 
Utvecklingsförbättringar i  
kommunsamordningsgruppen 5 4 

TIB-uppdrag 7 8 

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Belopp i mnkr 2020 2019 2018 2017 2016
Soliditet i % 17,3 % 19,5 % 20,0 % 19,1% 19.9 %
Investeringar i % av avskrivningar* 138 % 132 % 123 % 128 % 116 %
Årets resultat -4,4 0,0 0,6 1,8 3,2
Pensionskostnader inklusive löneskatt 11,1 19,4 0,3 12,2 11,2
Medlemsbidrag 121 133,3 104,7 114,0 111,3
Investeringar 12,0 9,1 8,9 12,9 7,7

UTVÄRDERINGAR AV FÖRBUNDETS EKONOMISKA STÄLLNING

NYCKELTAL

 Uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt

* Utfallet avser tioårsperioder
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Gästrike Räddningstjänst är ett 
kommunalförbund som ansvarar för 
räddningstjänsten i fem kommuner; Gävle, 
Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby. 

Gästrike Räddningstjänst styrs av en 
politiskt tillsatt direktion, bestående av tolv 
ledamöter och tolv ersättare från de fem 
medlemskommunerna. Antalet politiker från 
varje kommun fördelas enligt kommunstorleken. 
Förbundets största kommuner, Gävle och 
Sandviken, har tre ordinarie ledamöter och 
tre ersättare vardera. Ockelbo, Hofors och 
Älvkarleby har två ordinarie ledamöter och två 
ersättare vardera.

Medlemskommunernas uppdrag till förbundet 
redovisas i en förbundsordning. I den beskrivs 
räddningstjänstens ansvarsområden och 
kommunernas ansvarsområden enligt lagen om 
skydd mot olyckor, LSO.

Inom medlemskommunerna ska Gästrike 
Räddningstjänst genomföra räddningsinsatser 
för att skydda och rädda människor, egendom 
och miljö. Gästrike Räddningstjänst ska enligt 
förbundsordningen arbeta för att minska 
sannolikheten för att bränder inträffar, samt 
minska konsekvenserna av de bränder och 
olyckor som inträffar.

KOMMUNALFÖRBUNDET GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

FÖRBUNDSDIREKTÖR

VERKSAMHETSSTÖD

OPERATIVT STÖD

AVDELNING 
RÄDDNING & SÄKERHET

ENHET 
GÄVLE

ENHET 
SANDVIKEN

ENHET 
RIB

ENHET 
RÖRBERG

RÄDDNINGSCHEF

ENHET  
SAMHÄLLS-

SKYDD
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT  
OCH EKONOMISK STÄLLNING

Årets resultat
Gästrike Räddningstjänst har som målsättning 
att ha en god ekonomisk hushållning som bland 
annat innebär att ekonomin ska vara i balans.

För räkenskapsåret 2020 redovisar förbundet en 
förlust på -4,4 mnkr, vilket har minskat det egna 
kapitalet från 25,2 mnkr till 20,8 mnkr. 

För räkenskapsåret 2019 redovisade förbundet 
preliminärt en förlust på -11,2 mnkr, framför 
allt på grund av höga pensionskostnader. Ett 
extra kommunbidrag, på 11,2 mnkr, erhölls 
från ägarkommunerna varefter förbundet 
redovisade ett nollresultat för 2019. 2018 
räddades resultatet av en kraftig nedskrivning 
av pensionsskulden vilket medförde mycket låga 
pensionskostnader. Pensionskostnaderna har 
de senaste åren varierat kraftigt, se utvärdering 
på sida 14.

Förbättringen av resultatet beror framför allt på 
betydligt lägre pensionskostnader under 2020 
jämfört med 2019, totalt lägre kostnader med 
8,2 mnkr. Prognoserna från KPA förändrades 
kraftigt under året utifrån förändringar i olika 
parametrar. Den senaste prognosen resulterade 
i en pensionskostnad för 2020 på 11,1 mnkr 
jämfört med 19,3 mnkr föregående år.

I 2019 års utfall ingick ett särskilt 
kommunbidrag, 3,4 mnkr, riktat mot 
speciella satsningar på bland annat inköp av 
skogsbrandmaterial samt att kvalitetssäkra 
interna processer kring övning och utbildning för 
att leva upp till lagstadgade krav. 

Kommunbidragen 2019, exklusive denna 
satsning, uppgick till 118,6 mnkr innan tillskottet 
på 11,2 mnkr. Sammanlagt erhölls 133,3 
mnkr under 2019. Kommunbidragen ökade 
med 2,4 mnkr, 2 % till 2020. Förbundet är 
sedan några år tillbaka underfinansierat vilket 
leder till underskott eftersom ökningen av 
kommunbidragen (1,5 % - 2,5 %) inte har täckt 
kostnadsökningarna.  

I förbundet pågår ett ständigt arbete med 
förbättringar och effektiviseringar. Mot 
bakgrund av att beredskap ska upprätthållas 
och bemanning måste finnas dygnet runt och 
under årets alla dagar är dock möjligheterna till 
större kostnadsminskningar begränsade. Under 
arbetet med den nya förbundsordningen har det 
inte kommit fram att några större förändringar av 
verksamheten ska genomföras. 

Resterande del av förändringen i resultatet 
beror främst på ökade personalkostnader, 
ökade hyreskostnader samt högre avskrivningar 
medan resultatet förbättrades genom att 
driftkostnaderna är lägre än förra året och 
externa intäkter högre.

Förbundets budgeterade resultat för 2020 
var ett nollresultat och avvikelsen blir därför 
samma som resultatet, -4,4 mnkr. Högre 
personalkostnader, avskrivningar och 
hyreskostnader är de främsta orsakerna medan 
externa intäkter och driftskostnader ligger i nivå 
med budget.

Nuvarande fastställt finansiellt mål kring soliditet 
innebär ett mål om 20 %. När målnivån om  
20 % uppnåtts ska överskjutande resultat 
regleras tillbaka till ägarkommunerna, vilket 
skedde 2018. 2020 minskar soliditeten från 
19,5 % till 17,3 %. Förbundets underskott 
regleras i kommande budgetprocess 
med ägarkommunerna och ligger i linje 
med bestämmelse om reglering av 
balanskravsresultat 11 kap. 12§  
Kommunallagen (2017:725). 

ÅRETS RESULTAT
2020 2019

-4,4 mnkr 0,0  mnkr
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Ett arbete pågår med att ta fram en ny 
förbundsordning, där ingår bland annat översyn 
av kostnadsfördelning.

Verksamhetens intäkter
Förbundets externa intäkter består till största 
del av intäkter från avtal med kommuner och 
regioner. Intäkterna är högre 2020 och uppgår 
till 11,0 mnkr jämfört med 9,8 mnkr 2019, en 
ökning med 1,2 mnkr. 

Fakturering till Gävle kommun i samband med 
avveckling och sedan återetablering i Rörberg, 
ersättning sjuklöner (statligt stöd) och en 
delfinansiering av storskalig släckutrustning 
och miljöräddning av Region Gävleborg samt 
fakturering av brandskyddsnära tjänster har gett 
ökade intäkter. 

Minskat antal automatlarm utan brandtillbud och 
externa utbildningar har gett minskade intäkter. 
Följderna av covid-19 är en förklaring då det 
varit mindre verksamhet på många objekt, till 
exempel i skolor. Coronapandemin har även 
medfört att externa utbildningar inte kunnat 
genomföras under 2020.

Externa intäkterna i utfall för 2020 är ungefär lika 
som budget. Intäkterna för onödiga automatlarm 
och utbildning blev betydligt lägre och intäkter 
från fakturering av brandskyddsnära tjänster 
blev högre i samband med att två medarbete 
anställdes för att utföra dessa tjänster.

Verksamhetens kostnader
En stor del av förbundets kostnader avser 
personalkostnader. Personalkostnader 
inklusive pensionskostnader utgör 69 % av 
förbundets totala kostnader. De övriga, större 
kostnadsposterna utgörs av kostnader för drift 
och hyror av lokaler.

Personalkostnader
Personalkostnader, exklusive 
pensionskostnader, uppgår till 81,5 mnkr jämfört 
med 80,8 mnkr 2019, en skillnad på -0,7 mnkr 
(0,9 %). Förutom sedvanliga löneökningar 
träffades under 2019 nya centrala avtal med 
RiB-anställda vilket medförde ökade kostnader 
i samband med beredskap. Bokslutet för 2019 
påverkades negativt av en omställningskostnad. 
En annan orsak till ökningen är att en 
lokalvårdare tidigare inhyrdes och ingick i 
driften, men har därefter anställts och ingår 
därmed i personalkostnaderna. Förändringen har 
lett till lägre driftskostnader. Under våren 2020 
påverkades personalkostnaderna positivt av den 
tillfälliga nedsättningen av arbetsgivargifter.

Personalkostnaderna jämfört med budget visar 
en avvikelse med -1,6 mnkr. Skillnaderna mot 
budget och mot föregående år är effekter av 
tagna beslut och därmed åtföljande förändringar 
i verksamheten. Efter att avtal tecknats med 
Gävle och Sandvikens kommuner samt 
kommunala bolag tillsattes två nya tjänster, som 
nämnts tidigare under rubriken verksamhetens 
intäkter, för att utföra brandskyddsnära tjänster 
och genererar därmed intäkter. 

En annan orsak är att övergångsproblem 
uppstod i samband med att Gävle kommun 
övertog driften av lönerna vilket medförde att 
lönehandläggaren fick sin anställning förlängd 
året ut.

Personalkostnaderna i driftredovisningen visar 
på låga kostnader för avdelning Operativt stöd. 
Vissa kostnader ligger i utfall på avdelning 
Räddning & Säkerhet. Totalt sett är kostnaderna 
för arbetskraft korrekta.
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Pensionskostnader och  
pensionsförpliktelser
Budgeterad pensionskostnad bygger alltid på 
KPA:s prognoser och utfallet för 2020 är 11,1 
mnkr och 2019 är 19,3 mnkr, en skillnad på 
+8,2 mnkr. Pensionskostnaderna har historiskt 
varierat kraftigt mellan åren. Den finansiella 
delen minskade med +0,1 mnkr, från -1,9 mnkr 
till -1,8 mnkr 2020.

Budgeterad kostnad för pensioner och utfallet 
skiljer endast -0,6 mnkr.

Förbundet ansvarar för intjänade pensioner 
från och med 1994, förbundsmedlemmarna 
dessförinnan. Förbundet har en pensions-
förpliktelse som uppkom före 1998. Denna 
pensionsförpliktelse har inte upptagits bland 
skulder och avsättningar, utan redovisas som en 
ansvarsförbindelse. Pensionsskulden redovisas 
som en avsättning i balansräkningen. Totala 
pensionsförpliktelserna uppgår till 99,4 mnkr, 
fördelning se not 6.

Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL gäller 
från och med 2006-01-01 respektive 2014-
01-01. Avtalen innebär, att brandmän inom 
räddningstjänsten, som uppfyller kravet på 30 
års anställning med minst 25 år i utryckning, har 
rätt att avgå med särskild avtalspension vid 58 
års ålder och då betalar arbetsgivaren 73,5% av 
lönen fram till 65 års ålder. Detta pensionsavtal 
kallas SAP-R. Det råder en stor osäkerhet kring 
den ekonomiska prognosen/beräkningen kring 
detta, då nuvarande rutin säger att man ska 
lämna in ett skriftligt entledigande endast tre 
månader innan pensionsavgång. 

Gästrike Räddningstjänst har inga 
pensionsförpliktelser till förtroendevalda.

Driftkostnader
Driftkostnaderna uppgår till 23,0 mnkr, vilket 
är +1,1 mnkr lägre än utfallet 2019. 2019 ingår 
speciella satsningarskogsbrandmaterial samt 
att kvalitetssäkra interna processer kring övning 
och utbildning för att leva upp till lagstadgade 
krav och för vilket ett öronmärkt kommunbidrag 
på 3,4 mnkr erhölls. 

Driftkostnaderna är också lägre vad gäller 
inköp av däck och kostnader för utbildning 
medan kostnader för främmande tjänster 
exempelvis lönehantering, kvalitetsprojekt samt 
företagshälsovård (till exempel vaccinationer 
mot TBE och Hepatit B) är högre. Bland 
driftskostnaderna finns kostnader för avveckling 
och återetablering i Rörberg, vilka delvis 
finansierats av Gävle kommun och ingår i 
externa intäkter.  Förbundets driftkostnader för 
2020 ligger i nivå med budget.

Lokalkostnader
Lokalkostnaderna uppgår till 9,6 mnkr, vilket är 
-0,5 mnkr högre än utfallet 2019 och beror på 
byte av lokaler för deltidsstationen i Storvik. 
Avvikelsen mot budget, -0,7 mnkr är en 
avvikelse på grund av återetableringen i Rörberg 
som tidigarelades.

Kommunbidrag
Kommunbidragen utgör den huvudsakliga 
intäkten för Gästrike Räddningstjänst. 
Kommunbidragen uppräknades för 2020 och 
2019 med 2,0 % respektive 2,5 %.

Ett extra kommunbidrag, på 11,2 mnkr, 
erhölls 2019 från ägarkommunerna för att 
täcka det underskott som annars uppstått 
under året främst beroende på onormalt höga 
pensionskostnader. 

I samband med budgetsamrådet i april 2019, 
framförde förbundet ett antal behov, såsom 
inköp av skogsbrandmaterial, efterleva 
lagstadgade utbildningar och krav utifrån 
rådande arbetsmiljöföreskrifter. En återbetalning 
av 2018 års överskott erhölls under 2019 med 
sammanlagt 3 420 tkr. 

Finansiella intäkter
Årsbudgeten avseende de finansiella 
intäkterna är 3,0 tkr. Utfallet uppgår till 2,0 tkr. 
De finansiella intäkterna består av ränta på 
kundfordringar.
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Finansiella kostnader
Förbundets likvida medel är placerade på ett 
koncernvalutakonto hos Gävle kommun för 
närvarande utan avkastning. Kostnaden för 
ränteuppräkning av förbundets pensioner 
redovisas som en finansiell kostnad och uppgår 
till -1,8 mnkr för 2020, en minskning med 0,1 
mnkr.

Investeringar och avskrivningar
Förbundets investeringsbudget för 2020 
uppgår till 13,0 mnkr. Under 2020 har förbundet 
investerat sammanlagt 12,0 mnkr det vill säga 
1,0 mnkr lägre än budget. 

Investeringarna består bland annat av en släckbil 
och ett tankfordon. Avskrivningarna uppgår 
till 9,3 mnkr jämfört med 7,8 mnkr för 2019, 
en ökning med -1,5 mnkr. De senaste årens 
relativt stora investeringar i räddningsmaterial 
och investeringar i samband med projektet 

storskalig släckutrustning har resulterat i ökade 
avskrivningar eftersom dessa tillgångar skrivs av 
på tre år. Det är även förklaringen när det gäller 
avvikelsen mot budget.

Anläggningstillgångarna i Gästrike 
Räddningstjänst består främst av fordon. 
Vid årets utgång ägde förbundet 65 fordon 
fördelade på 34 tunga fordon och 31 lätta 
fordon.

Försäkringsskyddet 
Företagsförsäkringen är placerad i Svenska 
Kommun Försäkrings AB och fordonen är, 
sedan 2018, försäkrade av Protector Försäkring 
Sverige (filial av Protector Försäkring ASA 
Norge). Försäkringsskyddet är tillfredsställande 
och förbundet löper ingen större risk vid 
eventuella skador.

En förändring med 1 % påverkar resultatet med

Huvudintäkten, kommunbidrag 1,2 mnkr

Räntekostnader 0,8 mnkr

Största kostnadsposten, personalkostnader 0,8 mnkr

KÄNSLIGHETSANALYS
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KOMMUNBIDRAG 2019
Belopp i tkr

Kommun Kommunbidrag
Tillskott  

kommunbidrag 
Återbetalning till GR  
av överskottet 2018

Totalt  
kommunbidrag  

Gävle 64 532 6 117 1 861 72 510

Sandviken 31 738 3 009 915 35 662

Hofors 8 065 765 233 9 063

Ockelbo 4 531 429 131 5 091

Älvkarleby 9 737 923 280 10 940

Totalt 118 603 11 243 3 420 133 266

KOMMUNBIDRAG

Kommun Ägarandel
Gävle 54,41 %

Sandviken 26,76 %

Hofors 6,80 %

Ockelbo 3,82 %

Älvkarleby 8,21 %

Totalt 100,00 %

ÄGARANDELAR
Anges i procent

Kommunbidraget erhålls från medlemskommunerna enligt förbundsordningen.

Kommun Kommunbidrag 2020
Gävle 65 822

Sandviken 32 373

Hofors 8 226

Ockelbo 4 621

Älvkarleby 9 932

Totalt 120 974

KOMMUNBIDRAG 2020
Belopp i tkr
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Covid-19
På grund av pandemin till följd av covid-19 
har Gästrike Räddningstjänst behövt pausa 
och ställa om delar av verksamheten gällande 
utbildningar och tillsyner. Detta medförde 
påverkan på intäkterna för 2020.

Samhällsskyddsenheten har under året behövt 
ställa in planerade tillsyner. Verksamheten har 
därefter ställts om för att kunna genomföra vissa 
tillsyner på ett smittsäkert sätt, bland annat 
på camipingplatser. Vid behov av platsbesök 
har verksamheten även genomfört särskilda 
riskanalyser inför besöken.

Förbundets intäkter har även minskat på 
grund av färre antal automatiska brandlarm 
utan brandtillbud. Detta kan bero på att 
färre personer vistats på arbetsplatser och 
i skolmiljöer. Under 2020 hade Gästrike 
Räddningstjänst 419 insatser på automatiska 
brandlarm utan brandtillbud, vilket är omkring  
30 % färre jämfört med föregående år.

Heltidsstation i Rörberg
Gästrike Räddningstjänst ser hur tätorterna i 
Gävle och Sandviken växer. För att kunna svara 
för medborgares och verksamheters skydd 
mot olyckor behövs en tydlig förstärkning av 
bemanningen. Medlemskommunerna beslutade 
under 2020 att utöka budgeten för 2021 för att 
möjliggöra bemanning dygnet runt i Rörberg. 

Utökningen i Rörberg bedöms få flera positiva 
effekter, så som förenklad logistik för övningar, 
bättre förutsättningar att hantera flera samtidiga 
larm, bättre slagkraft vid större händelser 
alla dagar på året och möjligheten att genom 
rekrytering få välkomna fler medarbetare till 
förbundet.

Ett nytt övninghus har under 2020 byggts upp i 
Rörberg. Förbundet påbörjade i slutet av 2020 
att planera för bemanning dygnet runt i Rörberg. 
Under 2021 kommer lokalerna i den tidigare 
flygplatsen att byggas om och anpassas efter 
verksamhet dygnet runt. 

HR-service via Gävle kommun
Gästrike Räddningstjänst har under 2020 lagt 
över lönehanteringen till Gävle kommun. Genom 
att samarbeta med Gävle kommun har förbundet 
både digitaliserat administrationen och minskat 
sårbarheten vid hantering av löner. 

Det har under året medfört anpassningar 
till nya arbetssätt för såväl chefer som 
medarbetare, vilket på sikt kommer att innebära 
en effektivisering av processen. Under 2020 
har det dock inneburit att förbundet behövt 
mer resurser än planerat för att anpassa och 
digitalisera lönehanteringen, vilket även bidragit 
till ökade kostnader initialt.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING

Syfte och uppdrag
Enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap. 
1 § ska en kommun för att skydda människors 
liv och hälsa samt egendom och miljö se till att 
åtgärder vidtas för att förebygga bränder och 
skador till följd av bränder samt, utan att andras 
ansvar inskränks, verka för att åstadkomma 
skydd mot andra olyckor än bränder.

Enligt LSO har kommunerna även följande 
skyldigheter:
• Genom rådgivning, information och på annat 

sätt underlätta för den enskilde att fullgöra 
sina skyldigheter enligt lagen om skydd mot 
olyckor.

• Utöva tillsyn över enskildas efterlevnad av 
lagen om skydd mot olyckor.

• Ansvara för att sotning och 
brandskyddskontroll sker av fasta 
förbränningsanläggningar.

• Ansvara för räddningstjänstinsatser inom 
kommunen med undantag för de olyckstyper 
som faller under statliga myndigheters 
ansvar.

• Efter avslutad räddningsinsats, om möjligt, 
informera den skadedrabbade om behovet 
av vidare åtgärder.

• I skälig omfattning utreda olyckan efter 
avslutad räddningstjänstinsats.

Förutom räddningstjänst ska kommunerna 
bedriva förebyggande verksamhet och 
genomföra efterföljande åtgärder efter 
räddningsinsats. Kommunernas uppgift är då att 
utreda orsakerna till olyckan, olycksförloppet 
och hur insatsen genomförts.

Förbundets medlemskommuner har enligt 
förbundsordningen gett Gästrike 
Räddningstjänst i uppdrag att ansvara för 
räddningstjänst samt förebyggande åtgärder 
mot brand enligt LSO. 
 

Enligt LSO ska kommunerna även anta ett 
Handlingsprogram för varje mandatperiod. 
Handlingsprogrammet ska redovisa målen för 
kommunens olycksförebyggande verksamhet 
och räddningstjänstverksamhet, de risker 
för olyckor som finns i kommunen, hur den 
förebyggande verksamheten är ordnad och 
vilken förmåga kommunen har att genomföra 
räddningsinsatser. 

Gästrike Räddningstjänsts handlingsprogram 
för perioden 2020 - 2023 beskriver både den 
förebyggande och den operativa verksamheten i 
hela förbundet. 

Utöver kraven enligt LSO har Gästrike 
Räddningstjänst enligt förbundsordningen även 
uppdrag inom andra lagstiftningar, så som Lagen 
om brandfarliga och explosiva varor samt Lag 
om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor, även 
benämnd Seveso. Förbundet har dessutom 
i uppdrag att stödja andra myndigheter som 
remissinstans.

Övergripande mål
De övergripande målen i handlingsprogrammet 
kallas säkerhetsmål. Dessa har tagits fram 
genom att analysera riskerna inom förbundets 
område och gäller under perioden 2020 - 2023.

Säkerhetsmålen är gemensamma för 
medlemskommunernas och räddningstjänstens 
arbete för skydd mot olyckor:

• Antalet döda och svårt skadade vid bränder 
ska minska 

• Allmänhetens medvetenhet om brandrisker 
och agerande vid brand ska öka. 

• Konsekvenserna vid olyckor som kan 
medföra påverkan på liv, miljö och hälsa ska 
minska. 
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Inriktningsmål
Utifrån handlingsprogrammet 2020 - 2023 har 
Gästrike Räddningstjänst tre inriktningsmål som 
är: effektiv organisation, hållbar organisation och 
attraktiv arbetsgivare.

Inriktningsmålen anger inriktningen för 
verksamhetens utveckling. Dessa mål liknar i 
sin utformning en vision. Inriktningsmålen blir 
därför en kompass för verksamhetens fokus 
kommande år. 

Effektiv organisation
Gästrike Räddningstjänst ska arbeta effektivt i 
alla skeden, med medborgarnas trygghet och 
säkerhet i fokus. Medarbetarna ska ha rätt 
kompetens och förutsättningar för att utföra 
förbundets uppdrag med god kvalitet. Förbundet 
ska i samverkan med medlemskommunerna 
och andra myndigheter arbeta för att 
förebygga olyckor och skapa förtroende för 
räddningstjänstens hela verksamhetsområde. 

Hållbar organisation
Gästrike Räddningstjänst ska vara en hållbar 
organisation utifrån det ekologiska, ekonomiska 
och sociala perspektivet. Detta innebär att 
förbundet ska bedriva utveckling av hållbara 
arbetssätt för att minska negativ klimatpåverkan, 
åstadkomma en sund ekonomi och skapa en 
god arbetsmiljö.

Attraktiv arbetsgivare
Gästrike Räddningstjänst ska vara en 
attraktiv arbetsgivare. Förbundet ska aktivt 
arbeta med jämställdhet, mångfald och 
kompetensutveckling. Gästrike Räddningstjänst 
ska vara en inkluderande räddningstjänst för alla, 
såväl medarbetare som medborgare. Genom 
en arbetsmiljö som tar till vara på människors 
olikheter utvecklas verksamheten för att bättre 
möta omvärlden.

Verksamhetsmål
Inriktningsmålen har brutits ned till 
verksamhetsmål som formulerats enligt SMART-
modellen. För att ett mål ska efterleva SMART-
kriterierna ska det vara Specifikt, Mätbart, 
Accepterat, Realistiskt och Tidsatt. Genom 
att använda SMART-modellen säkerställer 
förbundet att målen bidrar till verksamhetens 
utveckling och att resultatet kan följas upp.

Verksamhetsmålen är:
• Minska antalet bostadsbränder  

med 10 %
• 0 ska dö i bostadsbränder 
• 100 % efterlevnad av lagstadgade krav inom 

utbildningar och övningar internt
• Minst 80 % av medborgarna ska känna högt 

förtroende för Gästrike Räddningstjänst
• Minst 80 % av heltidsanställda 

medarbetarna ska ha genomgått 
miljöutbildning

• 100 % efterlevnad av finansiella målen
• Minst 80 % av medarbetarna ska vilja 

rekommendera Gästrike Räddningstjänst 
som arbetsgivare 

• Ökad jämställdhet med 2 % per år  inom den 
operativa verksamheten 

För att nå verksamhetsmålen har varje avdelning 
och enhet tagit fram aktiviteter som ska 
genomföras under året. Målet med arbetet är 
att ha en röd tråd från handlingsprogrammet 
via inriktningsmål, vidare till verksamhetsplanen 
med målen enligt SMART-modellen och till sist 
utförandet genom aktiviteter i hela förbundet. 
På så sätt bidrar medarbetarna gemensamt till 
förbundets mål.

Uppföljning
Uppföljning av aktiviteter sker kvartalsvis 
i förbundsledningen. Uppföljning av 
verksamhetsmål sker vid tertial- och 
årsredovisning som då även redovisas vid 
direktionssammanträden. 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

FINANSIELLA MÅL

Mål
Utfall  

2020-12-31
Utfall  

2019-12-31
Soliditet 20 % 17,3 % 19,5 %

Investeringar i % av avskrivningar 
(målet bör innefatta en tioårsperiod)

100 % 138 % 132 %

Årets resultat i mnkr ska vara större 
eller lika med noll kronor 0 -4,4 mnkr 0,0 mnkr

Förbundet har uppnått ett av tre finansiella 
mål under 2020. Resultatmålet är inte 
uppnått då resultatet för 2020 är -4,4 mnkr. 
Investeringsmålet i % under innevarande år är 
138 %, det vill säga målet är uppnått. Målet 
avseende soliditeten är inte uppnått, soliditeten 
har minskat från 19,5% till 17,3%.

Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på 
lång sikt. Den visar hur stor del av tillgångarna 
som är självfinansierade med eget kapital. 
Soliditetsutvecklingen är beroende av två 
faktorer, dels hur det egna kapitalet förändras 
dels hur tillgångarna förändras. Det egna 
kapitalet uppgår 2020-12-31, till 20,8 mnkr och 
soliditeten är 17,3 %.  

BALANSKRAVSRESULTAT

Resultat per 2020-12-31 enligt resultaträkningen -4,4 mnkr

Reducering av samtliga realisationsvinster -0,2 mnkr

Resultat efter balanskravsjustering -4,6 mnkr

Balanskravsresultat per 2020-12-31 -4,6 mnkr

Balanskravet är inte uppfyllt för 2020. År 2019 visade ett negativt 
balanskravsresultat på -300 tkr. Principen för reglering beskrivs på 
sida 16. 
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Gästrike Räddningstjänst ska arbeta effektivt i 
alla skeden, med medborgarnas trygghet och 
säkerhet i fokus. Medarbetarna ska ha rätt 
kompetens och förutsättningar för att utföra 
förbundets uppdrag med god kvalitet. Förbundet 
ska i samverkan med medlemskommunerna 
och andra myndigheter arbeta för att 
förebygga olyckor och skapa förtroende för 
räddningstjänstens hela verksamhetsområde.

Bostadsbränder
Gästrike Räddningstjänst ska arbeta för att 
allmänhetens medvetenhet om brandrisker och 
agerande vid brand ska öka.  

2020 har varit ett år där allt fler spenderat 
mer tid i hemmet. På grund av pandemin har 
Regeringen uppmanat det svenska folket till 
att avstå sociala tillställningar och att arbeta 
hemifrån. Mer tid i hemmet kan vara en av 
orsakerna till att bostadsbränderna inom 
förbundet ökade med 35 % under 2020. Totalt 
inträffade 147 bostadsbränder inom förbundet 
under året. Detta har medfört att målet om att 
minska antalet bostadsbränder ej uppfylls.

Ökningen av bostadsbränder har även medfört 
en ökning av dödsbränder. Under mellan 2017-
2019 rapporterades noll dödsfall till följd av 
bostadsbrand inom förbundet. Under 2020 har 
totalt tre personer omkommit till följd av brand. 
Detta medför att även målet om att 0 ska dö i 
bostadsbrand ej uppfylls.

Övningar och utbildningar
Konsekvenserna vid olyckor som kan medföra 
påverkan på liv, miljö och hälsa ska minska. En 
del i det är att säkerställa att medarbetare har 
rätt förutsättningar att genomföra uppdragen 
med god kvalitet. Gästrike Räddningstjänst tar 
årligen fram planering för utbildning och övningar 
enligt lagstadgade krav. Dessa har genomförts 
enligt plan och har därmed efterlevts till 100 %.

Medborgarundersökning
Medborgarna ska känna förtroende för Gästrike 
Räddningstjänst och förbundets förmåga att 
genomföra uppdraget med god kvalitet.

Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför årligen 
en medborgarundersökning där en av frågorna 
berör räddningstjänstens verksamhet. Förbundet 
har valt att använda SCB:s undersökning för att 
få ett kvalitetssäkrat underlag på medborgarnas 
åsikt om verksamheten. 

Sedan 2017 har genomsnittet på medelbetyget 
inom förbundet ökat från 7,4 till 8,0 för 2020. 
I 2020 års undersökning svarade medborgare 
från Hofors, Gävle och Sandviken. I Gävle 
och Sandviken får räddningstjänsten högst 
index av kommunernas verksamheter. 67 % 
av de svarande har gett räddningstjänsten ett 
högt betyg (8-10), vilket resulterar i att målet 
om att 80 % av medborgarna ska känna högt 
förtroende för räddningstjänsten ej uppfylls. 

EFFEKTIV ORGANISATION

Mål Utfall

Minska antalet bostadsbränder med 10 % + 35 %  Ej uppfyllt

0 ska dö i bostadsbränder. 3  Ej uppfyllt

100 % efterlevnad av lagstadgade krav 
inom utbildningar och övningar internt

100 %  Uppfyllt

Minst 80 % av medborgarna ska känna  
högt förtroende för Gästrike Räddningstjänst

67 %  Ej uppfyllt
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HÅLLBAR ORGANISATION

Gästrike Räddningstjänst ska vara en hållbar 
organisation utifrån det ekologiska, ekonomiska 
och sociala perspektivet. Detta innebär att 
förbundet ska bedriva utveckling av hållbara 
arbetssätt för att minska negativ klimatpåverkan, 
åstadkomma en sund ekonomi och skapa en 
god arbetsmiljö.

Miljöutbildning
Konsekvenserna vid olyckor som kan medföra 
påverkan på liv, miljö och hälsa ska minska. 

För att säkerställa att medarbetare har 
en grundläggande kunskap inom miljö 
genomfördes en digital miljöutbildning. Genom 
goda kunskaper inom miljöperspektivet kan 
medarbetarna göra mer hållbara val i sin vardag 
och i arbetet. 

Målet om genomförande av miljöutbildning 
uppnåddes genom att 92 % av  
heltidsanställda medarbetare deltog i 
utbildningen.

Finansiella mål
För att bli en hållbar organisation behöver 
Gästrike Räddningstjänst även ha en hållbar 
ekonomi.

Förbundet har tre finansiella mål. Dessa 
mål innefattar soliditet 20%, investeringar i 
avskrivningar 100% samt att resultatet ska vara 
större eller lika med noll.

2020 uppnåddes ett av de tre finansiella målen 
vilket medför att målet om 100 % efterlevnad av 
finansiella målen ej uppnåtts.
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Mål Utfall

Minst 80 % av heltidsanställda medarbetarna  
ska ha genomgått miljöutbildning.

92 %  Uppfyllt

100 % efterlevnad av finansiella målen 33 %  Ej uppfyllt
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ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Gästrike Räddningstjänst ska vara en 
attraktiv arbetsgivare. Förbundet ska aktivt 
arbeta med jämställdhet, mångfald och 
kompetensutveckling. Gästrike Räddningstjänst 
ska vara en inkluderande räddningstjänst för alla, 
såväl medarbetare som medborgare. Genom 
en arbetsmiljö som tar till vara på människors 
olikheter utvecklas verksamheten för att bättre 
möta omvärlden. 

Gästrike Räddningstjänst som  
arbetsgivare
Gästrike Räddningstjänst genomför varje år en 
medarbetarundersökning. Under 2020 valde 
förbundet att genomföra flera pulsmätningar, en 
kortare enkät, för att kunna arbeta löpande med 
resultatet under året. Frågorna i pulsmätningarna 
följde årshjulet för SAM och OSA. 

I genomsnitt angav 67 % av medarbetarna 
mellan 7-10 på frågan om hur troligt det är att de 
skulle rekommendera Gästrike Räddningstjänst 
som arbetsgivare. Målet om att 80 % ska vilja 
rekommendera förbundet som arbetsgivare blev 
därmed ej uppnått.

Ökad jämställdhet
För att bli en räddningstjänst för alla behöver 
förbundet öka jämställdheten mellan könen, 
främst inom den operativa verksamheten. 

Under 2020 ökade jämställdheten inom den 
operativa verksamheten med 0,4 %. Målet om 
att öka jämställdheten med 2 % per år blev 
därmed ej uppnått.

Att öka jämställdheten är ett långsiktigt arbete 
som kräver proaktiva insatser för att på längre 
sikt kunna se effekt i verksamheten. Eftersom 
räddningstjänsten har låg personalomsättning 
påverkar det även möjligheten att öka 
jämställdheten. Förbundet kommer därför att 
fortsätta arbeta med ökad jämställdhet även 
under 2021.
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Mål Utfall

Minst 80 % av medarbetarna ska vilja 
rekommendera Gästrike Räddningstjänst  
som arbetsgivare

67 %  Ej uppfyllt

Ökad jämställdhet med 2 % per år  
inom den operativa verksamheten

0,4 %  Ej uppfyllt
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Medarbetarutvecklingen inom Gästrike 
Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens 
behov av kompetenta medarbetare för att kunna 
möta nuvarande och framtida behov. Förbundet 
ska vara en attraktiv arbetsgivare med en 
inkluderande kultur. Gästrike Räddningstjänst 
ska vara en arbetsplats där jämställdhetens 
och mångfaldens möjligheter tas tillvara för 
ett kreativt och utvecklande arbetsklimat. 
Arbetsplatsen ska präglas av ledstjärnan som är 
välkänd och efterlevs inom förbundet.

Arbetsmiljöarbete
Under 2020 har Gästrike Räddningstjänsts 
årshjul för SAM och OSA uppdaterats. SAM 
står för systematiskt arbetsmiljöarbete och 
OSA för organisatorisk och social arbetsmiljö. 
Årshjulet syftar till att säkerställa att förbundets 
arbetsmiljöarbete sker på ett strukturerat 
sätt. För att cheferna ska känna sig trygga 
i kommande kvartals arbetsmiljöaktiviteter 
genomförs ledarskapsforum för 
personalansvariga chefer. Covid-19 har medfört 
att fysiska möten ställts om till digitala lösningar, 
ledarskapsforum har därför genomförts med 
inspelade videopresentationer och digitala 
möten. 

Under 2020 har chefer och medarbetare fått 
utbildning i arbetsmiljö. Syftet med utbildningen 
var att öka kunskapen om SAM och OSA. 
Utbildningen omfattade även vinsterna med 
samverkan, roller och ansvar samt att förstå 
vikten av riskbedömning och avvikelsehantering.

Gästrike Räddningstjänst har genomfört två 
pulsmätningar under 2020 för att undersöka 
medarbetares upplevelse om förbundets 
arbetsmiljöarbete. 

Olycksfall, tillbud, färdolyckor och  
arbetssjukdomar
All inrapportering och utredning av tillbud, 
arbetsolyckor, arbetssjukdom och färdolyckor 
rapporteras i det digitala rapporteringsverktyget 
RiA. Under 2020 har förbundet haft 21 olycksfall 
och 34 tillbud. För att säkerställa att samtliga 
tillbud rapporteras har förbundet som nyckeltal 

2020 att öka antalet tillbudsrapporter. 
Syftet är att minska risken för arbetsskador 
genom att förebyggande förbättra arbetsmiljön. 

Hälsofrämjande åtgärder
Medarbetare med operativa roller inom 
förbundet har regelbundna hälsoundersökning 
under vår och höst via företagshälsovården, 
Företagshälsan Gävleborg. Under 2020 har 
medarbetare med operativa roller vaccinerats 
mot TBE och Hepatit B.

Utbildningar
Kompetensutveckling på olika sätt är viktigt för 
att höja kompetensen. Kompetensutveckling 
sker bland annat genom att medarbetare 
utbildas via MSB. Under 2020 har förbundet 
utbildat fem medarbetare i GRIB 1 (delkurs 
A och B) och sju medarbetare i GRIB 2. Tolv 
nyanställda medarbetare har även genomfört tre 
veckors preparand-/introduktionsutbildning.

Personalomsättning
Under 2020 har 8 heltidsanställda medarbetare 
samt 8 RiB-anställda avslutat sin anställning. 
Gästrike Räddningstjänst har rekryterat 8 
tillsvidareanställda samt 12 RiB-anställda. För 
att klara bemanningen under semesterperioden 
rekryterades 22 sommarvikarier.

Under 2020 har Gästrike Räddningstjänst 
rekryterat en byggnadsingenjör, en 
brandinspektör samt en ekonomichef.  
Tjänsten som ekonomichef delas på 50 % med 
Räddningstjänsten Dala Mitt. Under 2020 har 
även internrekrytering av verksamhetsstrateg, 
systemtekniker, enhetschef för Samhällsskydd, 
styrkeledare och enhetschef för RiB genomförts 
Utöver dessa har förbundet även rekryterat fem 
brandmän i kombinationstjänst som kommer att 
arbeta både förebyggande mot brand och med 
räddningsinsatser. 
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2020 2019
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Tillsvidareanställda 86 14 100 93 10 103
RiB-anställda 154 7 161 137 8 145
Förtroendeanställda 10 14 24 11 13 24

Sammanlagt 250 35 285 241 31 272

ANTAL ANSTÄLLDA

SJUKFRÅNVARO

Procent av ordinarie arbetstid Totalt

29 år eller yngre 1,35 %

30 - 49 år 4,81 %

50 år eller äldre 5,56 %

Samtliga åldersgrupper 4,63 %

Av ovanstående är långtidssjukskrivna 13,39 %

Omtanke

Uppmärksamhet

LojalitetUthållighet

Kunskap Skicklighet

Mod Takt

LEDSTJÄRNAN

Könsfördelning redovisas ej på grund av undantagsregeln i Lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning, som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i 
gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. 
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Forsatt påverkan till följd av covid-19
Pandemin förväntas fortsätta även under 2021. 
Gästrike Räddningstjänst kommer därför att 
fortsätta arbeta för att inga medarbetare ska bli 
smittade på arbetsplatsen samt att upprätthålla 
den operativa beredskapen i förbundet. Vissa 
delar av verksamheten förväntas ha fortsatt 
påverkan till följd av covid-19, det medför 
bland annat begränsningar i tillsyns- och 
utbildningsverksamheten. Detta kommer att 
påverka förbundets intäkter även under 2021.

Ny förbundsordning 
Under 2020 påbörjades ett arbete med 
att uppdatera Gästrike Räddningstjänst 
förbundsordning. Under 2020 genomfördes 
två workshops med tjänstemän och politiker 
från medlemskommunerna i syfte att 
skapa delaktighet i uppdraget för Gästrike 
Räddningstjänst. 

Ett förslag till ny förbundsordning har gått ut på 
remiss till medlemskommunerna. Inriktningen på 
den nya förbundsordningen är att basuppdraget 
blir samma som tidigare men med möjlighet att 
nyttja tilläggsuppgifter mot ersättning, utifrån 
önskemål från medlemskommunerna. Dessa 
tilläggsuppgifter innehåller bland annat olika 
utbildningar utifrån förbundets kompetenser. 
Beslut gällande ny förbundsordning förväntas 
tas under 2021.

Lagen om skydd mot olyckor
Under 2020 beslutade Riksdagen om 
förändringar i lagen om skydd mot olyckor 
(LSO). Lagändringen träder i kraft 1 januari 
2021. Förändringen i lagen innebär bland annat 
att den statliga tillsynen av kommunerna flyttas 
från länsstyrelserna till MSB och ställer även 
krav på ledningssystem för räddningstjänster.  
Under 2021 kommer förbundet att arbeta 
med att uppdatera handlingsprogrammet och 
driftsätta ett nytt ledningssystem. 

Förändringarna i lagen medför krav på 
ambitionshöjning för Gästrike Räddningstjänst. 
Framförallt påverkas förbundet av kravet 
på att upprätthålla övergripande ledning av 
räddningstjänsten.

Med övergripande ledning menas ett system 
för ledning som omfattar tekniska system, 
förhållningssätt, organisation och grundläggande 
principer för hur arbetet ska bedrivas.  
Detta kommer Gästrike Räddningstjänst att 
efterleva genom Räddning i Samverkan.

Driftsättning av Räddning i Samverkan
Gästrike Räddningstjänst samverkar med andra 
räddningstjänster inom Räddning i Samverkan 
för att  skapa ett effektivt och robust operativt 
ledningssystem i enlighet med förändringarna 
i lagen om skydd mot olyckor. Under första 
kvartalet 2021 förväntas Räddning i Samverkan 
att tillsätta de operativa ledningsfunktionerna 
och driftsätta ledningssystemet.

Rörberg
Under våren 2021 kommer bemanningen 
i Rörberg att utökas till dygnet runt. En 
del av bemanningen finansieras av utökat 
kommunbidrag men det krävs även förändringar 
av beredskapen i Gävle och Sandviken för att 
möjliggöra detta. 

Utvecklade samarbeten
Ett av Gästrike Räddningstjänsts uppdrag är 
att arbeta förebyggande mot bränder. Under 
2020 har förbundet arbetat för att utveckla 
samarbeten med medlemskommunerna gällande 
att förebygga bränder. 

En del av detta arbete innefattar samarbeten 
med kommunala bostadsbolag. Detta för 
att bygga upp deras förebyggande kunskap 
och förmåga att agera när en brand uppstår. 
Det finns ett stort behov av samordning för 
preventiva aktiviteter tillsammans med övriga 
samhällets aktörer. Detta arbete kommer att 
utvecklas under 2021 och utöka till att omfatta 
flera medlemskommuner.

Extern utbildning
Gästrike Räddningstjänst kommer under 
2021 att utveckla och optimera externa 
utbildningsverksamheten. Externa utbildningar 
bidrar till att stärka enskildas förmåga och är 
därför en viktig del för att uppfylla uppsatta mål.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
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Belopp i tkr
Årsbokslut 

2020
Årsbudget  

2020

Avvikelse 
utfall mot 

budget 2020
Årsbokslut 

2019

Verksamhetens intäkter not 1 10 979 10 965 14 9 782

Verksamhetens kostnader not 2, 8 -125 278 -122 360 -2 918 -133 424

Avskrivningar not 3 -9 278 -7 718 -1 560 -7 761

Verksamhetens nettokostnader -123 577 -119 113 -4 464 -131 402

Kommunbidrag 120 975 120 975 0 133 266

Verksamhetens resultat -2 602 1 862 -4 464 1 864

Finansiella intäkter 2 3 -1 2

Finansiella kostnader -1 755 -1 865 110 -1 866

Årets resultat -4 355 0 -4 355 0

RESULTATRÄKNING
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Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar not 4

Maskiner och inventarier                       40 050 37 342

Summa anläggningstillgångar 40 050 37 342

Omsättningstillgångar
Fordringar 10 572 21 987

Kassa och bank 69 321 69 984

Summa omsättningstillgångar 79 893 91 971

Summa tillgångar 119 942 129 313

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital not 5 25 154 25 154

Årets resultat -4 355 0

Summa eget kapital 20 799 25 154

Avsättningar 
Avsättningar för pensioner not 6 81 045 78 507

Summa avsättningar 81 045 78 507

Skulder
Kortfristiga skulder not 7 18 098 25 651

Summa skulder 18 098 25 651

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 119 942 129 313

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte har upptagits 
bland skulderna eller avsättningarna

not 6 18 317 22 295

BALANSRÄKNING
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KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr 2020 2019

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster -4 355 0

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Förändring av pensionsskuld 2 537 10 163

Realisationsresultat -190 -144

Avskrivningar 9 278 7 761

Kassaflöde före ändring av rörelsekapital 7 271 17 780

Förändring rörelsekapital
Ökning (-)/ minskning (+) övriga kortfristiga fordringar 11 415 -14 910

Ökning (+)/ minskning (-) övriga kortfristiga rörelseskulder -7 553 -6 621

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 132 -3 751

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -11 985 -9 117

Försäljning fordon 190 217

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 795 -8 900

Årets kassaflöde -663 -12 651

Likvida medel vid årets början 69 984 82 635

Likvida medel vid årets slut 69 321 69 984
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DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr 

Avdelning Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020

Operativt stöd

Kostnader -10 256 -11 094 838

Externa intäkter 17 17

Nettokostnad -10 239 -11 094 855

Samhällsskydd 

Kostnader -6 326 -6 151 -175

Externa intäkter 2 662 3 116 -454

Nettokostnad -3 664 -3 035 -629

Räddning & Säkerhet

Kostnader -77 623 -75 341 -2 282

Externa intäkter 7 809 7 684 125

Nettokostnad -69 814 -67 657 -2 157

Verksamhetsstöd

Kostnader -9 321 -9 036 -285

Externa intäkter 155 165 -10

Nettokostnad -9 166 -8 871 -295

Direktionen

Kostnader -504 -654 150

Externa intäkter 0

Nettokostnad -504 -654 150

Övrigt ekonomi

Kostnader -32 278 -29 663 -2 615

Externa intäkter 336 336

Nettokostnad -31 943 -29 663 -2 280

Totala kostnader -136 308 -131 939 -4 369

Totala externa intäkter 10 979 10 965 14

Total nettokostnad -125 330 -120 974 -4 356
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INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsobjekt Utfall 2020 Budget 2020

Miljö-/storskalig släckenhet 881 1 832

Summa överflyttat från 2019 881 1 832
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Överflyttat från 2019 års investeringsbudget 
Belopp i tkr

Investeringsobjekt Utfall 2020 Budget 2020
Släckbil 4 221 4 500

Tankfordon 3 846 3 500

FiP 493 525

FiP 493 525

Personbil miljö 372 350

Räddningsmaterial 1 016 1 200

Begagnat höjdfordon 300 0

Arbetsmiljö 363 520

Summa investeringar 2020 års budget 11 104 11 120

Summa investeringar 11 985 12 952

Investeringsbudget 2020
Belopp i tkr
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NOTER
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Not 4 Materiella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 125 577 117 584

Årets investeringar 11 986 9 118

Avyttringar/utrangeringar -2 194 -1 125

Utgående ackumulerande anskaffningsvärden 135 369 125 577

Ingående ackumulerade avskrivningar 88 235 81 525

Justering för avskrivning sålda inventarier -2 194 -1 051

Årets avskrivningar 9 278 7 761

Utgående ackumulerande avskrivningar 95 319 88 235

Utgående restvärde enligt plan 40 050 37 342

Not 2 Verksamhetens kostnader 2020 2019

Personalkostnader 81 473 80 780

Pensionskostnader 11 136 19 365

Driftkostnader 23 022 24 093

Hyreskostnader 9 647 9 184

Summa 125 278 133 423

Not 1 Verksamhetens intäkter 2020 2019

Försäljningsintäkter 3 282 1 836

Tillsyn och tillstånd 734 764

Automatlarm 4 017 4 976

Avtal brandsläckarservice 1 513 842

Extern utbildning 163 339

Övriga intäkter 1 269 1 025

Summa 10 979 9 782

Not 3 Avskrivningar
Syftet med avskrivningar är att fördela anskaffningsvärdet över den beräknade brukningstiden.
Avskrivningstiden följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer. På nyinvesteringar
sker avskrivning månaden efter att investeringen tas i bruk.

Belopp i tkr
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Not 7 Kortfristiga skulder 2020 2019

Leverantörsskuld 1 904 9 594

Moms 339 286

Personalens källskatt 1 644 1 569

Sociala avgifter 1 661 1 587

Semesterlöneskuld 4 941 4 333

Särskild löneskatt 1 984 2 005

Individuell del KPA 2 925 3 557

Övriga upplupna kostnader 2 700 2 722

Summa 18 098 25 651

Not 6 Pensionsförpliktelser 2020 2019

Pensionsavsättning inklusive löneskatt 24,26 % 81 045 78 507

Ingående ansvarsförpliktelse pensioner 16 886 18 309

Årets förändring -2 145 -1 423

Summa pensionsförpliktler 14 741 16 886

Särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26% 3 576 5 409

Summa ansvarsförbindelse pensioner 18 317 22 295

Totala pensionsförpliktelser 99 362 100 802

Not 5 Eget kapital 2020 2019

Ingående balans 25 154 25 154

Årets resultat -4 355 0

Eget kapital 20 799 25 154

Belopp i tkr

Not 8 Revisionskostnader 2020 2019

Totalt fakturerat arvode 147 130

Räkenskapsrevision 103 91

Förtroendevalda revisorer, uppdrag m.m. 44 39
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Från och med räkenskapsåret 2019 är 
årsredovisningen upprättad i enlighet med 
lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning och rekommendationer utgivna av 
Rådet för kommunal redovisning (RKR). 
Syftet med den finansiella redovisningen 
är att den ska ge en rättvisande bild av 
kommunalförbundets finansiella ställning. 
Kommunalförbundet följer de grundläggande 
redovisningsprinciperna som framgår av lagen 
om kommunal bokföring och redovisning.

Grundläggande redovisningsprinciper
Intäkter som influtit efter periodens slut, men 
som avser redovisningsåret, har bokförts som 
tillgång och tillgodoförts resultatet för 2020. 
Leverantörsfakturor som inkommit efter 
periodens slut, men som avser redovisningsåret, 
har skuldförts och belastat år 2020.
Sociala avgifter har bokförts i form av 
procentuellt påslag med 31,42%.

Pensionsskuldens förändring, det vill säga 
avsättning för förmånsbestämd ålderspension, 
efterlevande pension, har redovisats bland 
verksamhetens kostnader liksom löneskatten 
för denna del.

Den avgiftsbestämda ålderspensionen 
har avsatts maximalt och redovisats bland 
verksamhetens kostnader liksom löneskatten.
Pensionsutbetalningar har minskat 
pensionsskulden.

Pensionsberäkningen i bokslutet grundar sig på 
58 år som beräkningsunderlag samt löpande 
justering beroende på medarbetare som 
kvarstår i arbete efter 58 år. 

Fordringar äldre än ett år betraktas som osäkra 
och har bokföringsmässigt avskrivits.

Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har, i balansräkningen, 
upptagits till anskaffningsvärdet minskat med 
årliga avskrivningar. Med anläggningstillgångar 
avses objekt med en ekonomisk livslängd 
om minst tre år och med en total utgift på ett 
prisbasbelopp exklusive moms.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av 
planenligt efter tillgångarnas nyttjandeperiod. 
Avskrivningarna påbörjas när anläggningarna tas 
i bruk. Följande avskrivningstider tillämpas:

Utryckningsfordon   10 år
Personbilar, båtar, övriga fordon 5 år
Maskiner och inventarier  5 år
Kommunikationsutrustning,  
räddningsmaterial   3 år

Nedskrivningar
Om det vid räkenskapsårets utgång kan 
konstateras att en anläggningstillgång har ett 
lägre värde än vad som kvarstår efter planenliga 
avskrivningar, ska tillgången skrivas ned till det 
lägre värdet om värdenedgången kan antas 
bestående. En nedskrivning ska återföras om 
det inte längre finns skäl för den. 

Övrigt
Kommunalförbundet använder kontoplanen 
Kommun-Bas 13.

38
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Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025 godkänns                       

Sammanfattning av ärendet 
Ockelbo kommun ska besluta om ny bredbandsstrategi som gäller åren 2021-
2025. 
 
Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025 bygger på Region 
Gävleborgs Regional plan för bredband 2019-2025. 
 
Den kommunala strategin omfattar allt innehåll som finns i den regionala 
planen och är sedan kompletterad med specifika och lokala förutsättningar 
som gäller för Ockelbo kommun. Den innehåller även en handlingsplan som 
beskriver hur kommunen ska förhålla sig i det fortsatta arbetet med 
utveckling av bredband.                          

Beslutsunderlag 
Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025                          
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Inledning och bakgrund 

Ockelbo ska ha ett väl utbyggt bredband, både fast och trådlöst. Det ska vara 
snabbt, tillgängligt och robust. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna vara 
med i den samhällsutveckling som pågår och ta vara på de möjligheter som 
digitaliseringen ger oss.  
Vi vet att bredband är en förutsättning för tillväxt och hållbar utveckling. 
Bredbandet skapar tillgänglighet och bidrar till att geografiska avstånd och 
skillnader minskar. Det underlättar boende och företagande på landsbygden och 
är av största vikt för att dessa ska kunna utvecklas och fortsätta vara attraktiva 
platser. Med bredband får vi nya möjligheter att kommunicera och för många 
leder det till högre livskvalitet och ett enklare vardagsliv.  
Möjligheten att arbeta och studera på distans gör att vi kan resa mindre vilket 
sparar tid och kraft. Minskat resande ger också en positiv effekt på miljön då 
koldioxidutsläppen från våra fordon minskar. 
Utvecklingen av nya digitala tjänster pågår hela tiden och inom några år kommer 
många av Ockelbo kommuns offentliga tjänster inom vård, omsorg och utbildning 
att utföras på distans. Om vi ska klara av den digitala omställning som pågår 
krävs det att vi bygger ut bredband till alla och att vi deltar i utvecklingen och 
implementeringen av kommande digitala tjänster. Att ställa oss utanför detta är 
inte ett alternativ. 
Under 2019 tog Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans 
med länets kommuner fram ”Regional plan för bredband 2019-2025” med mål 
och fokusområden för det fortsatta arbetet med bredband i länet. Tillsammans 
ska vi fortsätta driva bredbandsutbyggnaden framåt och se till så att alla i 
Gävleborg ska kunna ta del och dra nytta av det digitala samhälle som växer 
fram. 
Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025 bygger på den regionala 
planen för bredband 2019-2025. Innehållet i den kommunala strategin omfattar 
det som finns i den regionala planen så att man som läsare inte behöver ha 
tillgång till båda dokumenten för att få till sig både det kommunala och regionala 
perspektivet.  

Strategin är kompletterad med specifika och lokala förutsättningar som gäller för 
Ockelbo kommun. Strategin innehåller även en handlingsplan som beskriver hur 
kommunen ska arbeta för utveckling av bredband. 

Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025 är framtagen i samarbete 
med Gävle Energi, kommunens utsedda samarbetspart i bredbandsfrågor samt 
ägare till stadsnätet GavleNet. 

Sammanfattning 

En av de viktigaste förutsättningarna för digitaliseringen är snabbt bredband. En 
väl utbyggd IT-infrastruktur hjälper oss att lösa framtidens utmaningar och bidrar 
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till större livskvalitet för våra invånare. Offentliga sektorn kan med hjälp av 
bredband och digitalisering hitta nya smarta och effektiva arbetssätt för att möta 
de välfärdsutmaningar vi står inför. Fler i kommunen kan starta och driva företag 
och befintliga företag kan finnas kvar och utvecklas. Bredband måste ses som en 
grundläggande infrastruktur som är absolut nödvändig för att vårt samhälle ska 
fungera. Lika självklart som det är att ha el, vatten och väg ska det vara att ha ett 
snabbt bredband. 

Ockelbo kommuns mål för bredbandstillgång är samma som regeringens 
nationella mål och även de som gäller för Region Gävleborg: 

Mål 

• År 2023 bör hela Ockelbo ha tillgång till stabila mobila tjänster av god 
kvalitet 

• År 2025 bör hela Ockelbo ha tillgång till snabbt bredband, vilket innebär 
att: 

o 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s 
o 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 

Mbit/s 
o  0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s 

 

Fokusområden i det gemensamma regionala arbetet 

För att kunna fortsätta hålla en hög utbyggnadstakt och nå målen behöver vi 
arbeta med följande sex områden. Ordningen anges utan inbördes prioritering. 

1. Finansiering 
Sannolikt kommer marknadsaktörerna inte på egen hand klara av att 
bygga så att vi når målen i länet och kommunerna har inte möjlighet att 
stå för de kvarvarande kostnaderna. Det är därför viktigt att vi söker de 
finansiella möjligheter som finns tillgängliga för bredband. Vi bör också 
utreda hur bredbandsstöden gör bäst nytta i länet, vad som är mest 
kostnadseffektivt. Detta genom att till exempel utreda vilken stödprocent 
vi bör ha och vilken typ av bredbandsinfrastruktur vi bör stödfinansiera, 
exempelvis kanalisation, fiber, radiolänk och/eller redundans. 
 

2. Fördela stödmedel  
För att få en rättvis fördelning av bredbandsstöden finns en regional 
fördelningsmodell framtagen som används när det är möjligt. Liksom EU-
nivån och den nationella nivån fördelar mellan länder och län, vill vi på 
regional nivå fördela mellan länets kommuner. Nuvarande 
fördelningsmodell behöver omarbetas så att den anpassas efter dagens 
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förutsättningar. Därefter bör politiken anta den föreslagna 
fördelningsmodellen. 
 

3. Beräkna kostnader 
Region Gävleborg bör tillsammans med kommunerna genomföra årliga 
prognoser för hur mycket det kommer kosta att nå 2025-målet. 
Prognoserna ska kommuniceras regionalt och nationellt. 
 

4. Anta kommunala bredbandsstrategier 
Alla kommuner bör anta en bredbandsstrategi som gäller fram till och med 
2025. Den bör beskriva mål och planering för kommunens fortsatta 
bredbandsutbyggnad. Det är upp till varje kommun att välja om de antar 
den regionala planen med kommunspecifika tillägg eller om de tar fram en 
egen kommunal strategi alternativt en kommunal plan.  
 

5. Samverkan 
Vi behöver samverka med mobiloperatörer, fiberoperatörer, 
radiooperatörer och andra slags infrastrukturägare. Vi behöver samverka 
på alla nivåer, lokalt, regionalt och nationellt. Vi ska fortsätta med och 
utveckla det nätverk som vi har mellan Region Gävleborg, Länsstyrelsen 
och kommunerna.  Vi ska också fortsätta delta i det regionala 
bredbandskoordinatorsnätverket och utbyta information och erfarenheter 
med övriga län och nationella myndigheter. Tillsammans och i dialog med 
andra bredbandsaktörer ska vi hitta möjligheter för länets fortsatta 
bredbandsutbyggnad. 
 

6. Bevaka länets intressen i bredbandsfrågan 
Det är viktigt att vi håller länets ledande företrädare informerade om hur 
bredbandsutbyggnaden i länet utvecklas och vilka utmaningar och behov 
vi står inför. 
Länets ledande företrädare bör arbeta för att påverka de centrala 
beslutsfattarna genom att tydliggöra länets behov, utmaningar och 
ambitioner. Gävleborg har en samlad god kompetens inom 
bredbandsfrågorna och bör sträva efter att vara delaktig i diskussioner om 
bredband som sker på nationell nivå.  

Efter att Regionstyrelsen beslutade den regionala planen har Region 
Gävleborg i samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner tagit fram 
en aktivitetslista som konkretiserar planens fokusområden. Aktivitetslistan är 
ett flexibelt dokument som vid behov fylls på med fler aktiviteter. 
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Kostnader för utbyggnaden 
Region Gävleborg har tillsammans med kommunerna gjort en grov uppskattning 
av kostnaden inom varje kommun för att nå bredbandsmålet för 2025. 

Resultatet visar att det kommer att kosta cirka 730 miljoner att nå 98 procent av 
hushållen i länet med 1 Gbit/s. 

Motsvarande siffra i Ockelbo kommun är cirka 53 miljoner kronor. 

Beräkningen är gjord på fiber eftersom det är den enda kända teknik som idag 
kan ge önskad hastighet. Det är svårt att få en rimlig uppskattning av kostnaden 
för att ansluta de sista två procenten av länets hushåll som alla finns i glesbygd. 
Kostnaden påverkas av vilken teknik som väljs och hur förhållandena på platsen 
ser ut. 

Om Gävleborg ska lyckas nå de regionala bredbandsmålen krävs det mer 
offentligt bredbandsstöd. Kommunerna klarar inte själva av den 
mångmiljoninvesteringen det innebär att ansluta länsinvånarna till 
bredbandsnätet. 

1. Gävleborg arbetar för bredband 

Gävleborg är med i digitaliseringen och vi skapar förutsättningar för den genom 
att bygga bredband i hela länet. Vi vet att tillgången till bredband har en 
avgörande betydelse för länets hållbara utveckling och attraktivitet.  

Länet har varit framgångsrikt i sin bredbandsutbyggnad. I början av 2000-talet 
byggdes ett regionalt fibernät dit länets kommunhuvudorter anslöts och även ett 
antal övriga närliggande orter. Under samma period anslöts också 
telestationerna med fiber och efter det byggdes det ADSL till hushållen. År 2012 
antogs länets regionala bredbandsstrategi och åren därefter antog länets 
kommuner sina strategier. Efter det har vi arbetat intensivt för att nå 
bredbandsmålen. Tillsammans har Region Gävleborg, Länsstyrelsen och 
kommunerna planerat och samverkat för att hitta effektiva vägar framåt. Till vårt 
gemensamma nätverk, Länets samverkansgrupp för bredbandsfrågor, har vi 
bjudit in och samtalat med aktörer som haft betydelse för bredbandsutbyggnaden 
i länet. Tillsammans har vi skapat mötesplatser, löst problem, samarbetat och 
utbytt erfarenheter som bidragit till ett framåtdrivande bredbandsarbete. 

Under 2018/2019 arbetade Region Gävleborg tillsammans med Länsstyrelsen 
och kommunerna fram en regional plan för det fortsatta arbetet med 
bredbandsutbyggnaden. För att nå de nya ambitiösa bredbandsmålen som vi satt 
upp och klara av de utmaningar som vi står inför krävs ett lösningsorienterat 
förhållningssätt och en fortsatt god samverkan. 
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2. Bredband är en förutsättning för digitaliseringen 
Digitalisering är den största samhällsomvandlingen sedan industrialiseringen. 
Den förändrar hela samhällsstrukturen och berör alla områden i vårt samhälle. 
Den påverkar samhällsutvecklingen på ett genomgripande sätt på så väl 
individnivå som systemnivå.  

Möjligheterna med digitaliseringen är stora. I takt med att ny teknik, nya 
applikationer, nya digitaliserade arbetssätt och att ny standard utvecklas och får 
spridning ökar digitaliseringens bidrag till 

• ekonomisk tillväxt till exempel ökade skatteintäkter, effektivare offentlig 
förvaltning 

• social välfärd till exempel jämlikhet och jämställdhet 

• bättre miljö till exempel minskat utsläpp av växthusgaser och minskat 
resande/koldioxidutsläpp  

Många av de utmaningar vi står inför kommer vi kunna hantera med hjälp av 
bredband, digitalisering och IT. Det kan vara fråga om nya sätt att utforma 
lösningar för till exempel: 

• en åldrande befolkning till exempel e-hälsa, digitala hjälpmedel 

• digitala lösningar för miljön till exempel smarta elnät och intelligenta 
transportsystem 

• främjande av kulturell mångfald till exempel digital delning av kulturellt 
innehåll 

• demokrati till exempel transparent förvaltning, system för dialog med 
beslutsfattare 

• ökad konkurrenskraft för företag till exempel digital kompetens, nya 
affärsmodeller och effektivare verksamhet 

Artificiell intelligens (AI) tillsammans med stora datamängder (Big data) kan 
hjälpa oss att göra analyser och dra slutsatser som tidigare var omöjliga. Med 
hjälp av programmerade maskiner kan patologerna till exempel få hjälp att hitta 
cancerceller. Maskinerna ersätter inte läkarna men de ger dem ett mycket bra 
underlag och stöd. Vi lär maskinerna vad de ska leta efter och sen är det 
patologerna som gör bedömningen. Genom att använda oss av artificiell 
intelligens inom exempelvis vårdsektorn kan vi uppnå effektiviseringar, få högre 
produktivitet och högre träffsäkerhet. 

I framtiden kommer många av våra monotona och riskfyllda jobb och sysslor tas 
över av datorer och robotar. Detta för att vi ska kunna arbeta med andra typer av 
yrken. Historiskt sett har vi alltid strävat efter att få bort de sysslor som inte är bra 
för oss och ersatt dem med maskinkraft. Något som vi inte kommer att kunna lära 
datorer och robotar är mänskliga känslor och empati. Av den anledningen 
kommer arbeten med människor troligtvis värderas mycket högre i framtiden. 
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På landsbygden är enmans- och småföretag vanligt förekommande. De är 
mycket viktiga arbetsgivare och har stor betydelse för landsbygdens överlevnad 
och utveckling. Tillgången till bredband är en förutsättning för att de ska kunna 
fortsätta verka på landsbygden och fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Ofta 
existerar företagen i nära relation till större företag och många gånger som 
underleverantörer eller service- och tjänsteleverantörer i en gemensam 
värdekedja. Detta ställer krav på fungerande bredbandsuppkopplingar. 
Digitaliseringen utmanar företagens befintliga affärsmodeller och förändrar 
innehållet i många yrken. En stor utmaning blir därför att hantera de förändrade 
kompetenskrav som detta medför. Utbildningssystemet måste möta 
digitaliseringen och kompetensbehoven som uppstår. Den allt mer 
snabbföränderliga arbetsmarknaden ökar kraven på relevant, flexibel och 
tillgänglig utbildning och behovet av omskolning och omställning ökar i vårt 
samhälle. 

Digitaliseringen genererar mycket positivt i samhället och idag omvandlas många 
tjänster till att bli helt digitala. I och med det behövs också en medvetenhet om 
det digitala utanförskap som finns i Sverige. Internetstiftelsen redovisar i sin 
rapport1 att 1,1 miljoner svenskar inte använder internet alls eller gör det mer 
sällan än varje dag. Detta är viktigt att ta hänsyn till i den digitala utvecklingen. 
Inte bara om en viss målgrupp använder internet, utan också hur ofta den gör det 
och hur erfaren den är. Allas tillgång till samhället på lika villkor är i grunden en 
demokratifråga. 

3. Nyttan med bredband 
Diskussioner om bredband fokuserar ofta på de omfattande 
investeringskostnaderna. Risken finns att en alltför stor kostnadsfokusering leder 
till att investeringarna i bredband blir lägre än vad som är önskvärt ur ett 
långsiktigt samhällsperspektiv. Det är viktigt att balansera samtalen genom att 
prata om den nytta som bredbandet gör.  

3.1 Nyttan för invånarna 

Digitala lösningar förenklar människors vardag och bidrar till högre livskvalité. 
Med ett snabbt bredband kan vi delta i samhället på helt nya sätt. Vi kan ta del av 
konserter, teater, opera, sport och andra evenemang från hela världen. Vi kan 
hyra filmer och låna digitala böcker, lösa bankärenden, styra värme och lampor 
via appar i mobilen, koppla in larm och övervaka vårt hem. Vidare kan vi utbilda 
oss och gå kurser, delta i föreningsliv och fritidsaktiviteter genom att koppla upp 
oss på Internet. Vi får möjlighet att på ett nytt, mer aktivt sätt, engagera oss och 
ta del av samhällsdebatten och organisera oss kring våra åsikter och intressen. 

Bredband ger nya möjligheter till kommunikation och för många leder det till 
större delaktighet i samhället. Videomöten ger möjlighet till teckenspråkstolkning 

 
1 Svenskarna och Internet 2018, Internetstiftelsen 
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och modersmålsundervisning på distans. Funktionshindrade och äldre som ofta 
har ett stort behov av kontakt med offentliga organisationer får stor nytta av 
bredbandet då videomöten och digitala tjänster på nätet gör att antalet resor kan 
minskas. Kontakt via video hjälper även anhöriga att få råd och stöd kring 
omsorgen hemma. Genom att börja använda videotekniken minskar vi vårt 
resande vilket sparar både tid, pengar och miljö. 

Med bredband är hemmet förberett för alla de smarta, digitala tjänster som nu 
snabbt växer fram i samhället.  

I framtiden kommer ett uppkopplat hem vara en förutsättning för att medborgarna 
ska kunna ta del av offentlig verksamhets tjänster inom vård, omsorg och 
utbildning. 

3.2 Nyttan för näringslivet 

Företagens vardag påverkas i många avseenden av digitaliseringen. Produktion, 
kompetensbehov, rekrytering, marknadsföring och försäljning förändras. 
Möjligheterna till innovation och effektivisering blir större. Företagens användning 
av bredband och IT ökar deras konkurrenskraft och produktivitet bland annat 
genom effektivare produktion av tjänster och varor, bättre logistik och nya 
affärsmodeller. 

Digitaliseringen skapar nya möjligheter till handel och ökade möjligheter för små 
och medelstora företag att sälja på både en nationell och en internationell 
marknad. Genom videomöten underlättas också samverkan med andra 
företagare och det blir möjligt att ha tätare kund- och leverantörskontakter.  
 
Ett väl utbyggt bredband bidrar till att fler kan starta och driva företag och att 
befintliga företag kan finnas kvar och utvecklas. Bredband möjliggör 
distansarbete vilket underlättar för företagen att rekrytera kompetens utanför 
närområdet.  

3.3 Nyttan för offentlig verksamhet 

Kommuner och landsting står inför omfattande utmaningar kopplat till välfärdens 
långsiktiga finansiering, kompetensförsörjning och ökade krav på offentlig 
service. Digitalisering och användning av ny teknik för att hitta nya smarta och 
effektiva arbetssätt är en betydande del av lösningen för att möta dessa 
utmaningar. 

Genom att använda bredband och IT kan offentlig verksamhet samordna och 
effektivisera sina verksamhetssystem, de får möjlighet att erbjuda bättre offentlig 
service på landsbygden, de kan erbjuda möjlighet till effektivare behandling för 
sjuka och ge omsorg till äldre i deras hemmiljö. Inom sjukvården har läkare på 
distans börjat ge rådgivning, ställa diagnoser och även vägleda vid kirurgiska 
ingrepp. Några av de tjänster som börjar användas alltmer inom omsorgen är 
nattkamera, trygghetslarm, digitala lås och videomöten. Nya tjänster utvecklas 
ständigt. 
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3.4 Beräkna nyttan med bredband  

En av de mest framtidssäkra accessteknikerna är fiber. Forskningsinstitutet RISE 
Acreo har på uppdrag av Bredbandsforum och Digitaliseringsrådet utvecklat ett 
verktyg för att enkelt kunna beräkna nyttan när ett län eller en kommun ökar 
fibertillgången till 95 %. 

Bredbandskalkylatorn2 grundar sig i en vetenskapligt utvecklad modell där de 
data som hämtas per kommun baseras på den senast tillgängliga statistiken. I 
verktyget finns förinställda nyckeltal som också går att justera. Genom att välja 
län och kommun får du svar på: 

• effekt på befolkningsutveckling 

• effekt på sysselsättning och kommunalskatteinkomst 

• effekt på bilåkande och dess miljöpåverkan av koldioxidutsläpp 

• effekt på företagande 
Bredbandskalkylatorn är ett försök att skatta de samhällsekonomiska effekterna 
av ett utbyggt bredband. 

 En beräkning för Gävleborgs län3 visar på att om fibertillgången ökar till 95 
procent motsvarar detta cirka: 

• 1 200 i ökad befolkning 

• 1 400 nyskapade jobb 

• 380 miljoner i ökad lönesumma från nya jobb 

• 128 miljoner kronor i ökade kommunala skatteintäkter 

• 17 miljoner kilometer i lägre körsträcka per år 

• 2 800 ton i lägre CO2-utsläpp per år 

• 37 nyregistrerade företag 

4. Historik Ockelbo kommun 

I mitten av 1990-talet började Ockelbo kommun planera för utbyggnad av ett 
fibernät som skulle binda samman kommunens olika fastigheter i syfte att 
möjliggöra gemensam data- och telekommunikation för kommunens interna 
behov. I planeringen av nätet var det också viktigt att man skulle passera så 

 
2 Bredbandskalkylatorn http://bredbandsnyttan.se/#/  
3 Värden för Gävleborgs län har använts och mittenvärdet i konfidensintervallet anges. 
Uppgifterna är hämtade och beräknade september 2018. 
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många arbets- och bostadsställen som möjligt. Detta för att underlätta vidare 
utbyggnad och anslutningsmöjligheter för allmänheten.  
 
1997 etablerades fibernätet som kom att kallas OBONET i samband med att man 
byggde ut fjärrvärme i centralorten. Drift och förvaltning av OBONET sköttes 
internt i kommunens verksamhet.  
 
När det statliga stödet för bredbandsutbyggnad inrättades i början av 2000-talet 
upphandlade Ockelbo kommun nät- och kommunikationsoperatör. Kommunen 
behövde en part som dels kunde driva och förvalta det befintliga nätet, dels 
fortsatt bygga ut detsamma i enlighet med det IT-infrastrukturprogram som togs 
fram av kommunen 2001.  
 
För att bilda ett enhetligt nät där Gävle Energi kunde se trygghet i att göra egna 
investeringar såldes det befintliga nätet OBONET till Gävle Energi år 2003. 
Diskussioner fördes kring huruvida namnet OBONET skulle leva kvar eller om det 
skulle bytas till motsvarigheten i Gävle - GavleNet. För att medborgare skulle 
känna tydlighet i vem som ansluter deras fastigheter bestämdes att hela nätet 
fortsatt skulle kallas GavleNet.  
 
Med hjälp av stödmedel, insatser från Gävle Energi och Ockelbo kommun kunde 
man på liknande sätt som i övriga kommuner i länet bygga ut ett fiberoptiskt 
ortssammanbindande nät. Detta drogs fram till telestationer där man via det 
kopparbaserade telenätet kunde ansluta hushåll och företag med ADSL. På så 
sätt användes pengarna så att de gav så många som möjligt tillgång till 
bredband.  
 
Satsningen ökade förutsättningarna för att Ockelbo kommun och Gävle Energi 
även efter det att stödet upphörde kunnat fortsätta att bygga ut en framtidssäker 
IT-infrastruktur. Det har skett etappvis, och har gett flera företag och hushåll 
möjlighet att ansluta sig till nätet. 

5. Nuläge för bredbandsutbyggnaden i Gävleborg och Ockelbo 
kommun 
En omfattande bredbandsutbyggnad pågår i länet. Marknadsaktörerna bygger de 
folktätare delarna av kommunerna på kommersiella villkor. De mer glesa delarna 
byggs med hjälp av olika bredbandsstöd (Landsbygdsprogrammet, Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och regionalpolitiska medel). Under perioden 2014-
2020 har cirka 313 miljoner kronor tillfallit länet i bredbandsstöd. Dessa pengar 
har till största del medfinansierats av länets kommuner och stadsnät. 

I Gävleborg har samtliga kommuner stadsnät som styrs av kommunerna via 
ägardirektiv. Stadsnätens roll är som marknadsaktör (de ska drivas med vinst) 
men eftersom de styrs av kommunen har de samhällsnyttan som utgångspunkt. 
Därmed bygger stadsnäten också bredband i områden där marknaden inte klarar 
av att verka på kommersiella grunder, där lönsamhet saknas. 
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Några av de privata marknadsaktörerna har visat intresse för att börja bygga i 
vissa av länets kommuner men de har ännu inte kommit igång i någon större 
omfattning. Samtal pågår mellan marknadsaktörer, kommuner och regionala 
aktörer för att få till en planering och tydlighet kring vad som ska byggas. 

I Ockelbo kommun har ett par marknadsaktörer genomfört en del utbyggnad 
både inom tätort, småorter och på landsbygd. 

Telia fortsätter att avisera nedläggningar av telestationer/kopparnät i länet. 
Halvårsvis skickar de ut nya listor till berörda kommuner i landet. Kommunerna 
försöker möta upp nedläggningarna genom att, när det är möjligt, styra 
fiberutbyggnaden till den berörda orten. Nedläggningen av kopparnäten driver på 
efterfrågan på fiber men skapar till viss del fortfarande hos dem som drabbas. 

I början av 2021 har Telia meddelat att samtliga kopparnät i Sverige kommer att 
vara avvecklade senast år 2026. 

Digitaliseringen av samhället ställer ökade krav på tillgången till bredband. Detta 
gäller för såväl den fasta som mobila bredbandsinfrastrukturen. Utbyggnaden av 
det mobila nätet i länet pågår men skulle behöva gå snabbare. Täckning är dålig 
på många platser i länet så det återstår en hel del utbyggnad att göra. De 
trådlösa tekniker som kan användas för en bredbandsanslutning är till exempel 
mobilt bredband, radiolänk och satellit. För att nå våra bredbandsmål behöver vi 
kombinera de trådlösa och fasta teknikerna. De ska ses som komplement till 
varandra för att vi ska kunna nå maximal täckning. 

5.1 Post- och telestyrelsen kartlägger bredbandstillgången 

Varje år genomför Post- och Telestyrelsen (PTS) en kartläggning över 
bredbandstillgången i landet. Kartläggningen bygger på insamlat material från 
anmälningspliktiga nätägare och tjänsteleverantörer. Genom PTS kartläggning 
får vi fram viktig statistik för länet som visar hur bredbandsutbyggnaden går 
fframåt. 

PTS utgår från nedanstående siffror i sina beräkningar av andel hushåll och 
arbetsställen i Gävleborg med tillgång till olika tekniker och hastigheter. 
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Totalt Antal 

(Tätbyggt och Glesbyggt) Tätbyggt Glesbyggt 

 
2020 2020 2020 

 
Hushåll Arbetsställen Hushåll Arbetsställen Hushåll Arbetsställen 

Gävleborgs län 147 185 32 270 127 989 22 066 19 196 10 204 

Bollnäs 14 060 3 637 11 127 2 025 2 933 1 612 

Gävle 51 992 8 769 50 384 8 101 1 608 668 

Hofors 5 085 810 4 488 514 597 296 

Hudiksvall 19 231 4 972 15 602 3 049 3 629 1 923 

Ljusdal 9 924 3 491 7 299 1 897 2 625 1 594 

Nordanstig 4 683 1 759 3 017 837 1 666 922 

Ockelbo 3 082 920 2 267 499 815 421 

Ovanåker 5 941 1 783 4 364 906 1 577 877 

Sandviken 19 628 3 473 17 848 2 496 1 780 977 

Söderhamn 13 559 2 656 11 593 1 742 1 966 914 

Källa: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020 

5.2 Tillgång till bredband 

Tabellen nedan visar hur tillgången till fast bredband om minst 100 Mbit/s 
inklusive IT- infrastruktur i absolut närhet såg ut i varje kommun och på länsnivå i 
oktober 2020.  

Tabellen visar både hushåll och arbetsställen. Första stapeln visar hur det såg ut 
totalt, det vill säga tätbyggt och glesbyggt sammantaget. Den andra stapeln visar 
enbart tätbyggt område och den tredje stapeln visar enbart glesbyggt område.  
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TOTALT (tätbyggt och 
glesbyggt) Tillgång till fast 
bredband om minst 100 
Mbit/s, inklusive IT-
infrastruktur i absolut 
närhet som medger en 
sådan bithastighet 

 

Tätbyggt Tillgång till fast 
bredband om minst 100 
Mbit/s, inklusive IT-
infrastruktur i absolut 
närhet som medger en 
sådan bithastighet 

 

Glesbyggt Tillgång till fast 
bredband om minst 100 
Mbit/s, inklusive IT-
infrastruktur i absolut 
närhet som medger en 
sådan bithastighet 

 
Hushåll Arbetsställen 

 
Hushåll Arbetsställen 

 
Hushåll Arbetsställen 

Gävleborgs län 93,78% 88,37% 
 

97,39% 95,47% 
 

69,66% 73,01% 

Bollnäs 87,25% 78,05% 
 

99,41% 99,16% 
 

90,25% 91,94% 

Gävle 97,47% 93,99% 
 

98,94% 97,01% 
 

51,24% 57,34% 

Hofors 82,40% 55,19% 
 

91,29% 77,04% 
 

15,58% 17,23% 

Hudiksvall 89,14% 81,52% 
 

95,42% 93,05% 
 

62,17% 63,23% 

Ljusdal 95,52% 94,27% 
 

98,59% 98,37% 
 

86,97% 89,40% 

Nordanstig 81,79% 75,84% 
 

93,74% 90,20% 
 

60,14% 62,80% 

Ockelbo 76,67% 64,02% 
 

93,87% 89,98% 
 

28,83% 33,25% 

Ovanåker 93,32% 88,33% 
 

99,73% 99,34% 
 

75,59% 76,97% 

Sandviken 97,38% 92,72% 
 

99,14% 97,48% 
 

79,72% 80,55% 

Söderhamn 88,35% 85,66% 
 

91,08% 89,72% 
 

72,23% 77,90% 

Källa: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020 

5.3 Funktionell tillgång till internet - vilka saknar 10 Mbit/s 

Samhällsomfattande tjänster är det minimiutbud av tjänster av viss angiven 
kvalitet som ska vara tillgänglig för alla användare med rimliga krav till ett 
överkomligt pris. Telefoni och funktionell tillgång till internet är två av flera 
samhällsomfattande tjänster. Funktionell tillgång till internet innebär att alla som 
begär det ska kunna ta emot data med en hastighet om lägst 10 Mbit/s. 

Enligt PTS bredbandskartläggning 2018 var det 18 hushåll och 4 företag i 
Gävleborg som saknar möjligheten till 10 Mbit/s. Hushållen fanns i Bollnäs, 
Ockelbo, Ovanåker, Ljusdal, Hudiksvall, Hofors och Nordanstig. Företagen fanns 
i Ockelbo och Ljusdal. 

Hushåll och företag i Ockelbo finns i två geografiskt skilda områden, Romsen och 
Ulvtorp. 

Vid framtagande av Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun våren 2021 har Telia 
meddelat att de inom kort kommer att etablera en mast och mobiltäckning i 
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området runt Romsen samtidigt som det fortfarande är oklart hur 
utbyggnadsplanerna ser ut för Ulvtorp. 

Den 1 mars 2018 höjdes nivån för funktionell tillgång till Internet, från 1 Mbit/s till 
10 Mbit/s. Post- och telestyrelsen (PTS) har fått regeringens uppdrag att 
säkerställa att alla i Sverige som efterfrågar en internetuppkoppling med 10 
Mbit/s också får det4. 

5.4 Fiberanslutna tätorter och småorter 

I länet finns det 83 tätorter och 167 småorter enligt statistik från SCB. Av länets 
befolkning bor 84 procent i denna typ av samhällen. Resterande 16 procent av 
länets befolkning bor i glesbygd.  I Gävleborgs tidigare bredbandsstrategi som 
antogs 2012 var det en av tätorterna som inte var fiberansluten. I dag är samtliga 
anslutna. Av småorterna var det år 2012 55 stycken som inte var fiberanslutna. 
Idag är det 25 stycken som inte är anslutna till fibernätet.  

I Ockelbo finns det tre tätorter och sex småorter. Samtliga av dessa är 2021 
anslutna till fibernätet. 

5.5 Mobiltäckning  

Regeringens mobilmål för 2023 innebär att det i områden där människor normalt 
befinner sig bör vara möjligt att använda de mobila tjänster som efterfrågas. Det 
ska vara möjligt att använda tjänster och applikationer utanför hemmet och 
arbetet t.ex. på bussen, i bilen eller på promenaden.  

Tabellen visar hur yttäckningen i Gävleborg ser ut i områden där man normalt 
befinner sig och hur den har ökat från 2016-2018. 

  

 
4 https://pts.se/sv/privat/internet/bredband/pts-atgarder-for-att-ge-hushall-och-foretag-tillgang-
till-grundlaggande-internetuppkoppling-och-telefoni/  

112

https://pts.se/sv/privat/internet/bredband/pts-atgarder-for-att-ge-hushall-och-foretag-tillgang-till-grundlaggande-internetuppkoppling-och-telefoni/
https://pts.se/sv/privat/internet/bredband/pts-atgarder-for-att-ge-hushall-och-foretag-tillgang-till-grundlaggande-internetuppkoppling-och-telefoni/


 

 

16 (31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020 

5.6 Täckningskollen  

Mobiloperatörerna har täckningskartor som visar hur deras mobilnät täcker länet. 
Dessa kartor är teoretiskt skapade och bygger inte på faktiska mätningar. 
Konsekvensen blir att även om det på kartan ser ut att finnas god täckning på en 
plats kan det mycket väl, på grund av lokala geografiska förhållanden (ex berg 
eller dalsänka), vara svårt att få telefontäckning på platsen och näst intill omöjligt 
att få täckning för mobildata.  

Med hjälp av analysverktyget Täckningskollen har Region Gävleborg tillsammans 
med länets kommuner gjort en faktisk mätning av mobiltäckningen i länet. 
Genom att placera mätutrustning på länets sopbilar har det varit möjligt att 
registrera mobiltäckningen längs alla vägar som sopbilarna kört och vid alla de 
hushåll som de tömt sopkärlen hos. 

Resultatet visade att operatörernas teoretiska täckningskartor i många fall visar 
en alltför positiv bild och att vi behöver förbättra täckningen i länet. Operatörerna 
behöver bygga ut mobilnätet och förtäta mellan masterna. Kunderna kan från sitt 
håll förstärka mobilsignalen genom att sätta riktantenner på fastigheterna. 

5.7 Utmaningar 

Länet och kommunen har flera utmaningar att hantera som är kopplade till 
bredbandsutbyggnaden:  

Kostnader 

Ju längre ut på landsbygden man bygger desto dyrare blir det. Det blir längre 
sträckor som måste grävas och färre fastigheter som medfinansierar 
utbyggnaden genom anslutningsavgiften. 

Trender för yttäckning i områden ”där man normalt befinner sig” 

Gävleborgs län 2018 2019 2020 

Yttäckning 30 Mbit/s 14,20 % 18,15 % 19,52 % 

Yttäckning 10 Mbit/s 81,43 % 88,91 90,53 

Ockelbo kommun    

Yttäckning 30 Mbit/s 4,45 % 5,79 % 9,19 % 

Yttäckning 10 Mbit/s 78,12 % 88,04 % 89,73 % 
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Telias nedläggning av telestationer 

Telia håller på att avveckla sitt fasta telefonnät/kopparnät i Sverige vilket medför 
att möjligheten till bredband via ADSL försvinner. Flera kommuner i länet har 
drabbats av nedläggningar. Region Gävleborg och kommunerna har tillsammans 
med PTS träffat Telia för att samtala om problemen som uppstår. Kommunerna 
har bett om att få tidigare vetskap (än dagens 18 månader) om nedläggningen för 
att hinna planera och om möjligt genomföra en fiberutbyggnad till den drabbade 
orten innan kopparnätet försvinner. Tyvärr har Telia inte kunnat tillmötesgå detta. 
Idag sitter många länsinvånare med en teknisk lösning som inte motsvarar 
styrkorna med ADSL men med förhoppning om en snabb fiberutbyggnad. 

I början av 2021 har Telia meddelat att samtliga kopparnät i Sverige kommer att 
vara avvecklade senast år 2026. 

Trafikverket 

Det krävs tillstånd från Trafikverket för att få gräva ner fiberkabel längs statliga 
vägar. Trafikverkets långsamma hantering av dessa ansökningar har försenat 
länets bredbandsutbyggnad. De senaste två åren har Trafikverket under perioder 
haft handläggningstider på över ett halvår och en alltför byråkratisk 
handläggning. Långa handläggningstider i kombination med skärpta restriktioner 
om var förläggning får ske har påverkat och påverkar fortfarande utbyggnaden 
negativt. 

Entreprenad-, kompetens- och kvalitetsbrist 

De senaste årens omfattande utbyggnader har skapat en stor efterfrågan på 
entreprenörer. Förutom ökade kostnader har detta även inneburit att kunniga och 
duktiga entreprenörer tvingats ta in underentreprenörer som tyvärr inte uppnått 
kraven vad gäller kvalité och genomförande. Detta gäller till största del 
schaktentreprenörer men det förekommer även brister hos entreprenörer som 
utför fiberblåsning och svetsning. Entreprenörernas brist på kunskap är också 
tydlig när det gäller att skilja på general- och totalentreprenader. 

Kunder binds upp i avtal 

Bredbandsaktörer som agerar på marknaden kräver oftast anslutningsgrader på 
60 % eller mer. Ibland händer det att fler aktörer agerar inom samma område 
vilket då kan resultera i att ingen av aktörerna lyckas nå tillräckligt hög 
anslutningsgrad. Kunder som redan har skrivit på avtal är ofta låsta till detta 
under lång tid vilket gör att de inte kan köpa bredbandsanslutning av någon 
annan. Resultatet av detta kan bli att ingen aktör har möjlighet att bygga 
bredbandsnätet och kunderna blir därför utan fiber. 

När en marknadsaktör skriver avtal och låser upp kunder i ett område betyder 
detta också att det inte är möjligt att söka bredbandsstöd för att bygga området. 
Detta eftersom det uppenbarligen finns en marknad som kan utföra utbyggnaden. 
Problemet uppstår när marknadsaktören, efter många månaders väntan, inte 
lyckats få ihop tillräckligt hög anslutningsgrad och därför beslutar sig för att inte 
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bygga. Då är det ofta försent för en annan aktör att söka bredbandsstöd för 
området och chansen för de boende att få fiber har passerat. 

Byråkratiska regelverk för bredbandsstöden 

Regelverket kring landsbygdsstöden är administrativt krångligt och inte heller 
anpassat efter behoven som finns av utbyggnad. Landsbygdsprogrammet har ett 
poängsättningssystem och ett kriterium om antal möjliga anslutningar som 
medför att pengarna inte alltid hamnar där de mest behövs. I de glest befolkade 
kommunerna är det svårt att få till sökbara projekt trots att de har ett mycket stort 
behov av stöd för att klara utbyggnaden. Anledningen är att de tävlar mot övriga 
kommuner i länet som är mer tätbefolkade och därför har större möjlighet att 
klara Landsbygdsprogrammets regelverk, det vill säga att få hög poängsumma 
och många anslutningar. 

Fastighetsägare ser inte nyttan med att ansluta sig 

Fastighetsägarnas anslutningsavgift är en viktig finansiering av utbyggnaden 
men ibland ser inte fastighetsägarna nyttan med att ansluta sig till fibernätet. 
Anslutningsgraden blir därför låg och kan ibland resultera i att utbyggnaden blir 
omöjlig att genomföra av ekonomiska orsaker. Motiven för att inte ansluta sig är 
kostnaden, att man har ADSL eller tycker att man klarar sig bra med sitt mobila 
bredband.  

6. Mål och fokusområden för Gävleborgs och Ockelbo kommuns 
bredbandsutbyggnad 

6.1 Mål 

• År 2023 bör hela Gävleborg ha tillgång till stabila mobila tjänster av god 
kvalitet 

• År 2025 bör hela Gävleborg ha tillgång till snabbt bredband, vilket innebär 
att: 

– 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s 

– 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 
Mbit/s 

– 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s 

6.2 Så mäter vi målen 

Post- och telestyrelsen presenterar varje år en kartläggning över 
bredbandstillgången i Sverige. 
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Målen för 2020 och 2025 kommer att följas upp utifrån PTS kartläggning av 
tillgång till bredband inklusive absolut närhet till bredband. I likhet med PTS 
använder vi begreppen företag och arbetsställen synonymt. 

Målet för 2023 kommer att följas upp utifrån PTS kartläggning av områden där 
man normalt befinner sig. PTS definierar geografiska områden ”där man normalt 
befinner sig” som  

a) i närheten av vägar  

b) i närheten av fritidshusområden 

c) i närheten av hushåll och/eller arbetsställen. 

7. Ansvar för bredbandsfrågorna 

7.1 Region Gävleborg 

Regeringen har under perioden 2015-2025 avsatt medel för en funktion som 
regional bredbandskoordinator i alla län. Som ansvarig för det regionala 
utvecklingsuppdraget har Region Gävleborg fått rollen som regional 
bredbandskoordinator.  

Enligt regeringsbeslutet ska de regionala bredbandskoordinatorerna verka för 
övergripande samordning, samverkan, och samarbete i bredbandsfrågor samt 
fungera som kontaktpunkt för sådana frågor i det aktuella länet för såväl 
offentliga som privata aktörer. I detta ingår att: 

• Verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan 
aktörer verksamma i länet av betydelse för bredbandsutbyggnaden 

• Verka för en ökad förståelse för sambandet mellan bredbandsutbyggnad 
och möjligheten att öka utbud och efterfrågan av digitala tjänster 

• Främja länsöverskridande samarbeten kring bredbandsutbyggnad 

• Stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor 

• Vara sammankallande för nätverk om bredbandsfrågor i länet för 
kommuner 

• Stödja och underlätta arbete som bedrivs av lokala initiativ för 
bredbandsutbyggnad (nya nät) 

• Hålla sig informerad om planerade och pågående större strategiska 
bredbandssatsningar, inklusive satsningar finansierade med 
bredbandsstöd såväl nationellt som från EU, i det egna länet 

• Bidra till att sprida informationen om vilka områden som har mindre god 
bredbandstäckning i det egna länet 
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• Samverka med PTS i arbetet med att identifiera var i det egna länet det 
finns brister i mobiltäckningen i områden där människor befinner sig (s.k. 
vita fläckar) 

• Bistå den nationella nivån i uppföljningsarbetet kopplat till 
bredbandsutbyggnad i enlighet med instruktioner som tas fram av PTS 

7.2 Länsstyrelsen Gävleborg 

Enligt regleringsbrevet ska länsstyrelserna främja och stödja insatser för 
bredbandsutbyggnad, och därigenom verka för uppfyllelsen av målet om att 
Sverige ska ha bredband i världsklass (prop. 2009/10:193, bet. 2009/10:TU18, 
rskr. 2009/10:297). Länsstyrelserna ska redovisa hur de har bidragit till att målet 
nås.  

Länsstyrelserna ska även bistå de regionala bredbandskoordinatorerna med den 
data och de verktyg som länsstyrelserna förfogar över. Uppdraget ska redovisas 
till Post- och telestyrelsen (PTS) med kopia till regeringen 
(Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2022.  

Vidare ska länsstyrelserna bistå PTS i myndighetens regeringsuppdrag om att 
följa och redovisa efterfrågan på och tillgången till statliga bredbandsstöd, utöver 
de stöd som PTS ansvarar för, samt informera projektägare om relevant reglering 
och gällande regelverk för stöd till bredbandsutbyggnad inom 
landsbygdsprogrammet. 

7.3 Kommunerna 

Kommunerna har inget formellt ansvar för bredbandsutbyggnaden, men genom 
bredbandsstrategin främjar och underlättar Ockelbo kommun utbyggnaden. Till 
exempel är kommunerna markägare, planupprättare, tillståndsgivare och ägare 
till stadsnät och energibolag. De är även köpare av tjänster som kräver 
bredbandsinfrastruktur.  

Ockelbo kommun ser bredband som en viktig utvecklingsfråga och bedriver ett 
aktivt arbete inom området. Kommunernas bredbandsarbete är frivilligt med 
undantag av ansvaret som finns reglerat i Plan- och bygglagen. Lagen sätter 
ramarna för kommunernas planeringsansvar och innebär både en skyldighet att 
inkludera bredbandsinfrastruktur i översikts- och detaljplaner och en möjlighet att 
i detaljplanen reservera mark för ändamålet. Också i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked ska hänsyn tas till bredbandsinfrastruktur. 

7.4 Andra aktörer 

Andra aktörer som är viktiga för bredbandsutbyggnaden i länet är: 

• Marknadsaktörerna - bygger fasta och trådlösa nät i länet 

• Byalag. Fastighetsägare som bygger bredbandsnät på egna initiativ. 
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• Trafikverket ger tillstånd för grävning i och längs med väg och järnväg, 
ägare av fibernät 

• Privata och offentliga markägare ger tillstånd att gräva i marken 

• Infrastrukturägare ex energibolag ger möjlighet till samförläggning 

• Post- och telestyrelsen och Bredbandsforum statliga aktörer som bland 
annat samordnar och samverkar med den regionala nivån för att främja 
bredbandsutbyggnaden 

• Slutkunderna (företag och hushåll) deras efterfrågan påverkar 
utbyggnaden. En hög anslutningsgrad ger större incitament för 
marknadsaktören att bygga ett nät 

8. Säkerhet och robusthet 

Samhällets ökande beroende av bredbandsinfrastruktur och digitala tjänster 
ställer höga krav på säkerhet och robusthet. Infrastrukturen måste kunna stå 
emot svåra påfrestningar och vara av så god kvalitet att den fungerar också vid 
störningar. Samhällsviktiga verksamheter som avser allmän ordning, säkerhet, 
hälsa och försvar har särskilt höga robusthetskrav. För att kunna leverera en 
tillräckligt god kvalitet på drift, tillgänglighet och service för dessa tjänster krävs 
en organisation som arbetar dygnet om alla dagar om året (24/7/365). 

PTS har som en av sina uppgifter att arbeta för robust elektronisk 
kommunikation. Ledningskollen är en webbtjänst som tillhandahålls av PTS som 
syftar till att minska risken för grävskador och därmed indirekt stärka kritisk 
infrastruktur och öka krishanteringsförmågan. Ledningskollen ökar också 
möjligheterna till samförläggning. 

En annan av PTS insatser är Robust fiber. Fram till 2017 har det inte funnits 
någon etablerad standard för hur ett nät bör förläggas för att vara robust och 
driftsäkert. Under ledning av PTS samlades därför telekombranschens aktörer 
och arbetade fram en tydlig vägledning, Robust fiber, som ska hjälpa den som 
arbetar med att beställa, bygga eller besiktiga fibernät. 

De som tillhandahåller kommunikationsnät och kommunikationstjänster är 
skyldiga att säkerställa att verksamheten, exempelvis bredbandet, uppfyller en 
grundläggande rimlig nivå av driftsäkerhet. Det finns medel hos PTS som 
operatörerna kan söka för att till exempel bygga in sina centrala driftsledningar 
och knutpunkter i bergrum eller till insatser som handlar om kraftförsörjning, 
reservel, redundans och kvalitet. 

9. Kostnad och finansiering 

Region Gävleborg har tillsammans med kommunerna gjort en grov uppskattning 
av kostnaden inom varje kommun för att nå bredbandsmålet för 2025. 
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Resultatet visar att det kommer att kosta cirka 730 miljoner att nå 98 procent av 
hushållen i länet med 1 Gbit/s. Beräkningen är gjord på fiber eftersom det är den 
enda kända teknik som idag kan ge önskad hastighet. Av kostnaden fördelas 180 
miljoner till tätort, 75 miljoner till småort och 475 miljoner till glesbygd.  

 

För Ockelbo kommun är motsvarande siffror 53 miljoner för att nå 98 procent av 
hushållen med Gbit/sek. 

Det är svårt att få en rimlig uppskattning av kostnaden för att ansluta de sista två 
procenten av länets och kommunens hushåll som alla finns i glesbygd. 
Kostnaden påverkas av vilken teknik som väljs och hur förhållandena på platsen 
ser ut (ex behöver det byggas master, hur långt ifrån finns tillgänglig fiber). 
Möjliga tekniker för att nå de sista två procenten av hushållen skulle kunna vara 
radiolänk, satellit eller mobilt bredband. 

Kostnaden för att nå bredbandsmålet för 2025 är hög. Dagens kända 
finansieringskällor är anslutningsavgifter från kunder, EU- och nationella bidrag 
samt investeringsmedel från kommuner, stadsnät och andra marknadsaktörer.  

10. Genomförande av den Regionala planen 

Regional plan för bredband är antagen av Regionfullmäktige. Region Gävleborg 
har i samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner tagit fram en 
aktivitetslista som konkretiserar planens sex fokusområden. Aktivitetslistan 
kommer att vara ett flexibelt dokument som vid behov fylls på med fler aktiviteter.  

11. Handlingsplan för Ockelbo kommun  

Ockelbo kommun ser tillgång till bredband som en viktig tillväxt- och 
utvecklingsfråga och bedriver därför ett aktivt arbete inom området. Kommunens 
primära roll är att planera och skapa förutsättningar för att tillgången till snabbt 
bredband ska öka. 
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För att hjälpa till att nå bredbandsmålen har Ockelbo kommun för avsikt att 
genom vår avtalade nät- och kommunikationsoperatör Gävle Energi fortsätta att 
bygga, vidmakthålla och utveckla IT-infrastruktur med hög kapacitet inom hela 
kommunen.  
 
Utbyggnaden fokuseras på byggnation av fiberbaserade bredbandsnät då denna 
teknik är en grundförutsättning för såväl fasta som mobila bredbandsnät nu och i 
framtiden. Bredbandsnäten ska kunna tillgodose både befintligt och framtida 
behov av kapacitet och tillgänglighet.  
 
Vidare ska kommunen tillsammans med Gävle Energi:  
 

• Planering och utbyggnad av bredband ska så långt som möjligt 
samordnas med satsningar på nationell och regional nivå. Samverkan ska 
ske med Regionen och grannkommunerna.  

• Arbeta för att tillgången till bredband säkerställs i exploateringsområden 
och vid nybyggnationer. 

• Säkerställa att tillgång till bredband belyses i de planer som tas fram, 
både på översikts- och detaljplanenivå. 

• Säkerställa att alla markarbeten samordnas internt och externt för 
möjlighet till samförläggning samt att minska totala kostnader för 
återställning och framtida underhåll. 

• Stötta ideella krafter för att bygga ut bredband genom att uppmuntra och 
tillvarata lokala initiativ.  

• Bistå byalag, föreningar och samfälligheter vid planering och byggnation 
av bredbandsnät inom deras områden och i den mån det är möjligt 
vägleda dem kring möjligheter att söka bidrag för utbyggnad av bredband  

• Samtliga kommunägda bebyggda fastigheter inklusive Ockelbogårdars 
hyresfastigheter ska vara anslutna till fiberoptiskt bredbandsnät.  

• Aktivt bevaka tillgång till och när det är möjligt söka offentliga stöd som 
kan användas till utbyggnad av bredband.  

• Verka för att de bredbandsnät som byggs ut i kommunen är öppna och 
operatörsneutrala, samt verka för konkurrens på bredbandsmarknaden.  

• Skapa förutsättningar för att nyttja befintlig och framtida infrastruktur samt 
stimulera marknadsmässiga förutsättningar. 
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• Arbeta utifrån att bredbandsnät byggs enligt SSNF och PTS 
rekommendationer om robusta nät och robusta noder. 

• Verka för att ledningsägare registrerar sina intresseområden i 
Ledningskollen samt använder Ledningskollens funktioner för 
samordning, planering och ledningsanvisning  

11.1 Ockelbo kommuns prioriteringar  

I den mån kommunen och Gävle Energi har möjlighet att bygga ut infrastruktur 
kommer val att göras utifrån nedan bedömningsgrunder. Bedömningsgrunderna 
är utan inbördes ordning och kan komma att förändras över tid.  
 

• Antal företag och hushåll. Områden med många företag och hushåll 
prioriteras framför områden med färre sådana.  

• Principen att bygga ”inifrån och ut” räknat från närmaste anslutningspunkt 
gäller så långt det är möjligt, för att ge kostnadseffektivitet på sikt.  

• Om det finns kommunal verksamhet eller annan samhällsservice inom ett 
område, eller om området har speciellt inriktad näringsdrivande 
verksamhet.  

• Den totala kostnaden och kostnaden per anslutning beräknat på antalet 
möjliga anslutningar.  

• Lokalt engagemang och efterfrågan. Områden där många vill arbeta för 
och investera i bredband kommer att prioriteras.  

• Utbyggnad av ortssammanbindande och redundanta nät 

12. Uppföljning och utvärdering 

12.1 Region Gävleborg 

Uppföljning och utvärdering av den regionala planen för att se hur långt vi har 
nått i förhållande till uppsatta mål görs löpande under året i samarbete med 
kommunerna. Rapportering sker i samband med delårs- och helårsbokslut i 
separat verksamhetsberättelse för verksamhetsområdet bredband i Region 
Gävleborg. 

12.2 Ockelbo kommun 

Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun beslutas av kommunfullmäktige. 
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När den är fastställd behöver den förvaltas. Ansvarig för förvaltning av 
bredbandsstrategin är kommunens bredbandssamordnare. Inom ramen för 
förvaltning ingår att följa upp, utvärdera, återrapportera och att initiera 
uppdateringar.  

Återrapportering av genomfört arbete sker årligen genom verksamhetsberättelse 
i årsredovisning och delårsbokslut, samt vid behov till Tillväxtutskottet och/eller 
Kommunstyrelsen. 

Uppföljning av nyckeltal görs utifrån de årliga kartläggningarna från PTS.  

13. Koppling till andra strategiska dokument 

Här beskrivs de dokument som är mest relevanta för bredbandsområdet på 
global, nationell, regional samt kommunal nivå: 

13.1 Agenda 2030 

I september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 för hållbar 
utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att 
arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 
2030. Agendan innehåller 17 mål5 och 169 delmål och gäller från årsskiftet 
2015/2016. Den beskriver läget i världen och hur målen ska nås och vilka medel 
som krävs.  

Bredband och digitalisering berör alla områden i vårt samhällsbygge och har 
därför också påverkan och betydelse för samtliga globala mål för hållbar 
utveckling. En ökat digital användning kan starkt bidra till måluppfyllelse.  

13.2 Europa 2020-strategin 

Den europeiska kommissionen har utvidgat Europa 2020-strategin genom att 
lägga till en vision om att Europa ska vara ett Gigabitsamhälle år 2025. Detta för 
att vi till fullo ska kunna ta del av alla ekonomiska och sociala fördelar som den 
digitala transformationen innebär. Följande mål har satts upp till år 2025: 

• gigabit-hastighet till alla skolor, tågstationer, flygplatser, universitet, 
sjukhus etc. samt till teknikintensiva företag 

• 5G täckning för alla städer och större transportstråk  

• en bredbandsuppkoppling på minst 100 Mbit/s till alla hushåll i Europa 

 
5 Målen är: Ingen fattigdom, ingen hunger, god hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, 
jämställdhet, rent vatten och sanitet för alla, hållbar energi för alla, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt, hållbar industri, innovationer och infrastruktur, minskad ojämlikhet, hållbara städer och samhällen, 
hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna, hav och marina resurser, ekosystem 
och biologisk mångfald, fredliga och inkluderande samhällen samt genomförande och globalt partnerskap. 
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13.3 Nationell digitaliseringsstrategi 

Regeringen presenterade år 2017 För ett hållbart digitaliserat Sverige – en 
digitaliseringsstrategi. Det övergripande målet i den är att Sverige ska vara bäst i 
världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå målet sätts fem 
delmål upp som förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv 
samhällsutveckling:  

• Digital kompetens innebär att alla ska vara förtrogna med digitala verktyg 
och tjänster samt ha förmåga att följa med och delta i den digitala 
utvecklingen utifrån sina förutsättningar.  

• Digital trygghet innebär att människor, företag och organisationer ska 
känna tillit till och förtroende i användningen av digitala tjänster och att de 
är enkla att använda.  

• Digital innovation innebär att förutsättningar för nya eller bättre lösningar 
som ger värde för miljö, samhälle, företag och individer, skapas och 
sprids.  

• Digital ledning pekar på vikten av att verksamheter effektiviseras, 
utvecklas och får högre kvalitet genom styrning, mätning och uppföljning.  

• Digital infrastruktur lyfter fram betydelsen av att s.k. hård och mjuk 
infrastruktur förbättras och förstärks för att data ska kunna transporteras 
så effektivt som möjligt. 

Den del av digitaliseringsstrategin som kopplar till denna regionala plan är Digital 
infrastruktur vilket har som mål att: ”Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur 
som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer 
digitalisering”.  

13.4 Nationell bredbandsstrategi 

I december 2016 presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi Sverige helt 
uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi. Visionen om ett helt uppkopplat 
Sverige handlar om att varken fast eller trådlöst bredband ska utgöra 
begränsningar för användning, tillhandahållande eller utveckling av digitala 
tjänster. De nationella bredbandsmålen är:  

• År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband 
om minst 100 Mbit/s 

• År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god 
kvalitet 

• År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband 
– 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s 

– 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 
Mbit/s 
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– 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s 

Regeringen har också identifierat tre strategiska områden som är centrala för att 
nå målen. Till vart och ett av områdena har de kopplat ett antal aktiviteter.6 

13.5 Regional utvecklingsstrategi (RUS) 

Den regionala utvecklingsstrategin är ett regionalt styrdokument som visar 
inriktningen för Gävleborgs arbete. 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 planen för bredband. 
De tre hållbarhetsperspektiven; social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, 
ska integreras i allt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbetet.  

Infrastruktur, inräknat bredband, är en av de två utpekade drivkrafterna i den 
regionala utvecklingsstrategin. Infrastruktur och kompetens bedöms vara av allra 
störst betydelse för Gävleborgs utveckling.  

Det pågår just nu ett arbete för att ta fram en ny RUS för Gävleborg som ska 
börja gälla 2020.  

13.6 Regional digital agenda 

2016 antog Regionfullmäktige en regional digital agenda för Gävleborg 2015-
2020. Agendan pekar ut ett antal inriktningar som ses som särskilt viktiga att 
jobba med ur ett digitaliseringsperspektiv.  

Inriktningarna är: 

• Vård och omsorg 

• Utbildning och kompetens 

• Digital delaktighet 

• Miljö och hållbarhet 

• Inre effektivisering 
I anslutning till varje inriktning beskrivs ett antal utvecklingsområden. 

Digitala agendan framhåller att tillgången till bredband är en helt avgörande 
förutsättning för i stort sett allt som har med digitaliseringen att göra. Dock pekar 
agendan inte ut bredband som en särskild inriktning eftersom det vid agendans 
framtagande redan fanns en gällande regional bredbandsstrategi med mål och 
handlingsplan beskrivet. 

 
6 Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi. Sidan 12, 18, 22 och 28. 
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13.7 Vision 2030 – Ockelbos framtid  

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

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

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

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

13.8 Översiktsplan för Ockelbo kommun 

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som utgör kommunens 
avsiktsförklaring för hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras, 
på kort och lång sikt. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men har en viktig 
roll som måldokument och vägvisare mot en hållbar framtid samt fungerar som 
ett viktigt verktyg i dialogen med staten om hur nationella värden, riksintressen 
och allmänna intressen i kommunen ska tillgodoses.  

Vi lever i en föränderlig omvärld. Globala och nationella trender som 
globalisering, demografiska förändringar, urbanisering, digitalisering och 
klimatförändringar har stor påverkan på kommunernas faktiska möjligheter att 
växa och förändrar villkoren för stat, regioner och kommuner att påverka sin 
utveckling. Översiktsplanen behöver utformas för att möta dessa utmaningar och 
möjliggöra en hållbar samhällsutveckling. 
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Förutom att vara kommunens avsiktsförklaring för användningen av mark och 
vatten, samt att verka för hållbar utveckling, har översiktsplanen ett flertal viktiga 
funktioner:  

• Vara vägledande för detaljplanering, handläggning av planbesked samt 
bygglovsprövning utanför detaljplanelagt område. 

• Vara vägledande för utfärdande av tillstånd, till exempel utifrån 
miljöbalken. 

• Samordna kommunens planering och utbyggnad av infrastruktur, service 
och bostäder. 

• Vara vägledande för kommunens exploateringsarbete, vilken mark som 
ska köpas in eller säljas med mera. 

• Plattform för kommunens medverkan i den regionala 
utvecklingsplaneringen. 

• Viktigaste instrumentet för dialogen mellan kommun och stat kring 
riksintresse. 

• Vägledande för rättsväsendet, exempelvis vid överklagandet av bygglov. 
• Viktigt instrument i dialogen med andra aktörer i samhällsbyggandet. 
• Viktigt underlag för näringslivet och företag. 

Enligt plan- och bygglagens 3 kap 1 § ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen ska vara kommunövergripande och antas av 
kommunfullmäktige. Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens 
uppfattning men för att vara hållbar över tid är det viktigt att översiktsplanen 
redan från början har en bred politisk förankring över partigränserna.  

En översiktsplan ska bygga på bred dialog och samarbete mellan politiker, 
tjänstemän och medborgare, likväl som genomgående dialog mellan kommunen 
och länsstyrelsen (staten), regionen, andra myndigheter, kringliggande 
kommuner och aktörer som kommer att beröras av kommunens översiktsplan. 
Politikerns roll är främst att utifrån mötet med medborgarna fånga de strategiska 
frågorna och formulera målen för kommunens utveckling.  

Vid tiden för antagande av denna bredbandsstrategi pågår arbete med att ta fram 
en ny översiktsplan för Ockelbo kommun. Översiktsplanen kommer att sträcka 
sig fram till år 2040. I arbetet finns digital infrastruktur med som en viktig 
hörnsten. Befintlig såväl som kommande översiktsplan hänvisar till kommunens 
Bredbandsstrategi för detaljer kring bredbandsfrågor samt kommunens arbete 
inom dessa. 
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14. Definitioner 

Tätbyggt – område där det bor fler än 49 invånare, inkluderar tätorter och 
småorter. 

Glesbyggt – se glesbygd. 

Glesbygd – Område där det bor 1-49 invånare. 

Småort – en samlad bebyggelse med 50-199 invånare där det är högst 150 
meter mellan husen. 

Tätort – ett tätbebyggt område med minst 200 invånare där avståndet mellan 
husen är mindre än 200 meter. 

I absolut närhet - hushåll och arbetsställen som finns i byggnader som inte är 
anslutna med till exempel fiber, men där en fiberkabel finns i närheten av 
byggnaden (så kallat ”homes passed”). 

Områden ”där man normalt befinner sig” - i närheten av vägar, i närheten av 
fritidshusområden, i närheten av hushåll och/eller arbetsställen. 

Företag/Arbetsställe - Definieras som den stadigvarande adress från vilken en 
privatperson eller en juridisk person bedriver en verksamhet. Begreppet företag 
är synonymt med SCB:s definition av arbetsställe. 

Hushåll - Stadigvarande bostäder där minst en person är folkbokförd. 
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128

https://www.ledningskollen.se/
https://pts.se/
https://www.globalamalen.se/
https://robustfiber.se/
http://www.bredbandsforum.se/
https://pts.se/sv/bransch/internet/bredbandsstrategin/bredbandsuppdrag/
https://www.regeringen.se/4b136a/contentassets/acec663a156a41659021e0e1387e713d/sou-2017_1_web.pdf
https://www.regeringen.se/4b136a/contentassets/acec663a156a41659021e0e1387e713d/sou-2017_1_web.pdf


 

Tillväxtutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-13 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 10 Dnr 2021/00219  

Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025 
Tillväxtutskottets beslut 
Tillväxtutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025 godkänns. 
                      

Ärendebeskrivning 
Ockelbo kommun ska besluta om ny bredbandsstrategi som gäller åren  
2021-2025. 
Enligt tidigare dialog med tillväxtutskottet och kommunstyrelsen bygger 
kommunens kommande strategi på Region Gävleborgs Regional plan för 
bredband 2019-2025. 
Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025 omfattar allt innehåll 
som finns i den regionala planen. Strategin är sedan kompletterad med 
specifika och lokala förutsättningar som gäller för Ockelbo kommun. Den 
innehåller även en handlingsplan som beskriver hur kommunen ska förhålla 
sig i det fortsatta arbetet med utveckling av bredband.  
I förslaget dokument finns ännu inte den senaste statistiken från Post- och 
telestyrelsens årliga rapport avseende tillgång till bredband då den ännu inte 
har presenterats och beräkningar utifrån den inte kunnat sammanställas. 

Beslutsunderlag 
Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025                          

Inlägg 
Linus Gunnarsson (M), Martin Sund Svensson (V), Marit Rempling (C), 
Birger Larsson (C) 
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Näringslivsenheten 
Ekström, Mimmi 
mimmi.ekstrom@ockelbo.se 
Tekniska enheten 
Hedman, David 
david.hedman@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-05-10 

Referens 
KS 2020/00440  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Svar på medborgarförslag – Frisbeegolfbana på Fornvi 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Medborgarförslaget bifalles under förutsättning att Fornvi är lämpligt, i 
annat fall undersöker kommunen annan plats. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit där det önskas att kommunen anlägger 
en frisbeegolfbana med 9 hål/korgar på Fornvi.  Förslagsskrivaren säger 
följande angående diskgolfen: 
”Blivit populärt. Håller Fornvi öppet och tillgängligt. Främjar friskvård och 
utevistelse.” 
 
Tekniska och Näringsliv tycker att det är ett bra förslag. Sporten är på 
frammarsch i hela landet, är en bra motionsform, rolig familjesport och 
innebär liten påverkan i naturen. Frisbeegolfbanan ses som ett positivt inslag 
både för invånare, skolan, ”En Frisk Generation” och även besöksnäringen.  
 
Medborgarförslaget lyftes på Näringslivsrådet 28 april 2021 eftersom rådet 
är en remissinstans. Företagarrepresentanterna såg positivt på förslaget, men 
framförde att kommunen bör stämma av med Brukshundsklubben och andra 
aktörer på området om banan anläggs på Fornvi. Representanterna hör/vet att 
det är en populär aktivitet. Kan ge synergier för företag och föreningar 
också. 
 
Kommunen undersöker om Fornvi är lämpad för frisbeegolfbana annars 
utreder kommunen alternativ placering.  
 
En offert finns för korgarna och sedan tillkommer en del markarbete. 
Kostnaden beräknas till 120 000 kronor, som omfördelas inom 
kommunstyrelsens investeringsbudget. Skötseln kommer att utföras av 
kommunens grupp för yttre skötsel.  
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Ockelbo kommun 

Datum 
2021-05-10 

 
KS 1.4.2.1 
2020/00440 
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Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Bilaga medborgarförslag frisbeegolf                          

Beslutet ska skickas till 

Förslagsställaren 
Näringslivschef 
Teknisk chef 
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Exempel på frisbeegolfkorg 
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Ärendenummer: #2105 | (signerad) | Datum: 2020-08-26 07:50 Sida  av 1 2

Medborgarförslag
Ärendenummer: #2105 | (signerad) | 2020-08-26 07:50

1. Förslag

Förslaget

Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill 
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

Att anlägga en frisbeegolfbana 9 hål på Fornwij.

Motivering

Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna 
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

Blivit populärt.

Servicelaget på AME kan anlägga och sköta om banorna.

Håller Fornwij öppet och tillgängligt.

Främjar friskvård och utevistelse.

Kanske går att ansöka om pengar för investering? C:a 35000sek

2. Övrigt

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde

Nej
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Ärendenummer: #2105 | (signerad) | Datum: 2020-08-26 07:50 Sida  av 2 2

 Notifieringar
E-post
SMS

 Mobiltelefon
0735570465

 E-postadress
Pjohanbpersson@gmail.com

 Telefon
0735570465

 Postnummer och ort
816 94 Ockelbo

 Adress
ULVSTA 17

 För- och efternamn
JOHAN BLOMQUIST

 Personnummer

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

JOHAN BLOMQUISTNamn: 
Person ID: 

2020-08-26 07:50Datum: 
E18B3ECF8E4EBADE5C167F67B6156AFE7B9FC226Signerad checksumma: 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 
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 Kommunstyrelsen 

 

KS-KF ärenden 

Förslag till beslut 
 Årsredovisning 2020 – Förvaltade stiftelser 
 Årsredovisning 2020 – Stiftelsen Claes Anderssons minnesfond 
 Årsredovisning 2020 – Gästrike Räddningstjänstförbund 
 Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025 
 Svar på medborgarförslag – Frisbeegolfbana på Fornvi 
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Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
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 Kommunstyrelsen 

 

Information kommunstyrelsen 
Corona/Covid-19 – aktuell situation  A-K Sundelius 
Öppna jämförelser – Företagsklimat  A-K Sundelius 
Påminnelse – Redovisning av partistöd  A-K Sundelius 
Påminnelse – Arbetsgivarintyg förlorad   A-K Sundelius 
arbetsinkomst 
Process rekrytering av kommunchef  M Jonsson 
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