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Kommunfullmäktige 
Plats: Stora Vänortsrummet/Teams 
Tid: måndag 28 juni 2021 kl. 18:30 

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

• Allmänhet och intresserade uppmanas se sändningen i efterhand 
på hemsidan 

• Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt sekreterare finns i 
Stora Vänortsrummet 

• Starta din uppkoppling 30 minuter innan sammanträdet genom att 
klicka på den länk du fått i Teams- alternativt Outlook-kalendern 

 

Ärende Föredragande  

1.   Upprop 
 

  

2.  Val av justerare 
 

  

3.  Revisorerna har ordet 
 

  

4.  Års- och flerårsbudget 2022-2024 - preliminära 
ramar 
 

 4 

5.  Årsredovisning 2020 - Gästrike 
Räddningstjänstförbund 
 

 49 

6.  Årsredovisning 2020 - Förvaltade stiftelser 
 

 99 

7.  Årsredovisning 2020 - Stiftelsen Claes 
Anderssons minnesfond 
 

 115 

8.  Investering - omklädningsrum - Möjligheternas 
hus 
 

 121 
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9.  Kompletterande investering - ventilation 
Centrumhuset 
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10.  Investeringsmedel - Uret/Socialkontoret 
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11.  Försäljning - del av Ugglan 2 
 

 182 

12.  Försäljning - Prästbordet 1:28 
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13.  Försäljning - del av Vi 1:16 
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14.  Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun  
2021-2025 
 

 204 

15.  Vistelseförbud - förbud att vistas på särskilt 
angivna platser 
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16.  Riktad lönesatsning 2021 och fortsatt långsiktig 
strategi 
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17.  Erbjudande till elever omvårdnadsprogrammet - 
ändring av tidigare beslut 
 

 246 

18.  INFORMATION - Stilleben - omställning, 
utmaningar, anpassningar under pandemin 
 

Robin Berthier, Stilleben,  
ca 19:30 

 

19.  Höjning av VA-taxans anläggningsavgift för åren 
2022 till 2024 
 

Lena Blad, VD Gästrike Vatten 
AB, ca 20:00 

253 
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bör trafikera Östbyvägen 
 

 265 
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ökad trygghet (SD) 
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Anna Schönning 
ordförande 
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§ 86 Dnr 2021/00256  

Års- och flerårsbudget 2022-2024 - preliminära ramar 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige  
1. Budgetarbetet fortsätter i enlighet med fastställda ramar i års- och 
flerbudget 2022 - 2023 med utökad ram i enligt med de tillägg som 
styrelse/nämnder erhöll för budget 2021. För budgetram för 2024 har 
grundramen för 2023 uppräknats med 1,8 %. 

- Kommunstyrelsens budgetram utökas med 1 500 000 kronor 
per år fr o m 2022.  
- Utbildnings- och kulturnämndens budgetram utökas med 
900 000 kronor per år fr o m år 2022. 

2. Preliminära ramar avseende drift- och investering för års- och 
flerårsbudget 2022–2024 fastställs enligt följande: 

Driftsbudget 2022 2023 2024 
Kommunstyrelsen 82 216 83 961 85 473 
Utbildning/kultur 161 671 161 932 164 464 
Socialnämnd 154 567 157 946 160 789 
Revision 787 802 817 
Valnämnd 100 0 0 
Summa driftsbudget 399 341 404 641 411 542 
 - varav VGS 4 944 5 022 5 062 
 - varav gymnasieskola 23 339 21 239 21 239 

 

 
 

3. Styrelse och nämndernas mätbara mål 2022 ska ingå i respektive 
budgetförslag. 
 

Investeringsbudget 2022 2023 2024 
Kommunstyrelsen 12 250 7 900 7 900 

Utbildnings- och kulturnämnd 720 800 800 

Socialnämnd 300 300 300 

Summa investeringsbudget 13 270 9 000 9 000 
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4. Processen med personalstrategiska dokumentet, handlingsplan och mål för 
2022 diskuteras vidare under höstens budgetprocess. 
5. Personalutskottets förslag till utökat friskvårdsbidrag hänförs till 
ekonomiutskottet och kommunstyrelsen i oktober 2021. 
6. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och 
kulturnämnden exkluderas budgetanslaget för gymnasieskolan och 
handläggs separat.  
7. Förändring av gymnasieskolans anslag utifrån avstämning av antal elever 
och kostnad per elev hänförs till höstens budgetprocess. Avstämning ska ske 
inför ekonomiutskottet i oktober 2021. 
8. Ekonomichef får i uppdrag att tillsammans med teknisk chef och 
representanter från Ockelbogårdar AB att presentera en investeringslösning 
av simhallen. Uppdraget ska presenteras vid kommunstyrelsen sammanträde 
i juni 2021. 
9. Komplettering av investeringsanslag avseende ventilation Centrumhuset 
handläggs i ett separat ärende vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 
2021. 
10. Utökad budgetram med anledning av investering av omklädningsrum och 
läktare vid Ugglebo Arena behandlas i ett separat ärende vid 
kommunstyrelsens sammanträde i juni 2021. 
                       

Ärendebeskrivning 
Inför fastställande av preliminära ramar avseende drift- och 
investeringsbudget 2022–2024 har överläggningar med nämndföreträdare 
genomförts. Instruktioner med uppdrag har delgivits och behandlats av 
respektive nämnd med inlämnande av skriftligt underlag.  
Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt har bolagen även vara delaktiga i 
kommunens budgetarbete. Ockelbogårdar AB har bjudits in till 
överläggningen för att presentera bolagets budgetförutsättningar inför 2022–
2024. 
Kommunfullmäktige fastställer i juni preliminära ramar per styrelse/nämnd.  
Inför höstens budgetarbete föreslås att det fortsatta budgetarbetet fortsätter i 
enlighet med fastställda ramar i års- och flerbudget 2022 – 2023 med 
utökning i enlighet med utökad ram i enligt med de tillägg som 
styrelse/nämnder erhöll för budget 2021. För budgetram för 2024 har 2023 
års budgetram uppräknats med 1,8 %.                         
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Beslutsunderlag 
Controller Ann-Sofie Stenssons förutsättningar och instruktioner 2021-04-06 
och 2021-05-12 och tjänsteskrivelse av 2021-05-18 
Kommunstyrelsen 2021–04-27, § 52 
Kommunstyrelsen 2021-04-27, § 53 (friskvård) 
Utbildning- och kulturnämnden 2021–04-21, § 27 
Socialnämnden 2021–04-22, § 16 
VGS 2021-03-24, § 45                          
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 Kommunstyrelsen 

 

Års- och flerårsbudget 2022 - 2024 - preliminära ramar 

Förslag till beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Budgetarbetet fortsätter i enlighet med fastställda ramar i års- och 

flerbudget 2022 - 2023 med utökad ram i enligt med de tillägg som 
styrelse/nämnder erhöll för budget 2021. För budgetram för 2024 har 
grundramen för 2023 uppräknats med 1,8 %. 

− Kommunstyrelsens budgetram utökas med 1 500 000 kronor per år fr 
o m 2022.  

− Utbildnings- och kulturnämndens budgetram utökas med 900 000 
kronor per år fr o m år 2022. 

2. Preliminära ramar avseende drift- och investering för års- och 
flerårsbudget 2022–2024 fastställs enligt följande: 

Driftsbudget 2022 2023 2024 
Kommunstyrelsen 82 216 83 961 85 473 
Utbildning/kultur 161 671 161 932 164 464 
Socialnämnd 154 567 157 946 160 789 
Revision 787 802 817 
Valnämnd 100 0 0 
Summa driftsbudget 399 341 404 641 411 542 
 - varav VGS 4 944 5 022 5 062 
 - varav gymnasieskola 23 339 21 239 21 239 

 

 
3. Styrelse och nämndernas mätbara mål 2022 ska ingå i respektive 

budgetförslag. 

Investeringsbudget 2022 2023 2024 
Kommunstyrelsen 12 250 7 900 7 900 

Utbildnings- och kulturnämnd 720 800 800 

Socialnämnd 300 300 300 

Summa investeringsbudget 13 270 9 000 9 000 
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4. Processen med personalstrategiska dokumentet, handlingsplan och mål 
för 2022 diskuteras vidare under höstens budgetprocess. 

5. Personalutskottets förslag till utökat friskvårdsbidrag hänförs till 
ekonomiutskottet och kommunstyrelsen i oktober 2021. 

6. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och 
kulturnämnden exkluderas budgetanslaget för gymnasieskolan och 
handläggs separat.  

7. Förändring av gymnasieskolans anslag utifrån avstämning av antal elever 
och kostnad per elev hänförs till höstens budgetprocess. Avstämning ska 
ske inför ekonomiutskottet i oktober 2021. 

8. Ekonomichef får i uppdrag att tillsammans med teknisk chef och 
representanter från Ockelbogårdar AB att presentera en 
investeringslösning av simhallen. Uppdraget ska presenteras vid 
kommunstyrelsen sammanträde i juni 2021. 

9. Komplettering av investeringsanslag avseende ventilation Centrumhuset 
handläggs i ett separat ärende vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 
2021. 

10. Utökad budgetram med anledning av investering av omklädningsrum och 
läktare vid Ugglebo Arena behandlas i ett separat ärende vid 
kommunstyrelsens sammanträde i juni 2021. 

                       

Sammanfattning av ärendet 
Inför fastställande av preliminära ramar avseende drift- och 
investeringsbudget 2022–2024 har överläggningar med nämndföreträdare 
genomförts. Instruktioner med uppdrag har delgivits och behandlats av 
respektive nämnd med inlämnande av skriftligt underlag.  
Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt har bolagen även vara delaktiga i 
kommunens budgetarbete. Ockelbogårdar AB har bjudits in till 
överläggningen för att presentera bolagets budgetförutsättningar inför 2022–
2024. 
Kommunfullmäktige fastställer i juni preliminära ramar per styrelse/nämnd.  
Inför höstens budgetarbete föreslås att det fortsatta budgetarbetet fortsätter i 
enlighet med fastställda ramar i års- och flerbudget 2022 – 2023 med 
utökning i enlighet med utökad ram i enligt med de tillägg som 
styrelse/nämnder erhöll för budget 2021. För budgetram för 2024 har 2023 
års budgetram uppräknats med 1,8 %. 
                         

Beslutsunderlag 
Controller Ann-Sofie Stenssons förutsättningar och instruktioner 2021-04-06 
och 2021-05-12 och tjänsteskrivelse av 2021-05-18 
Kommunstyrelsen 2021–04-27, § 52 
Kommunstyrelsen 2021-04-27, § 53 (friskvård) 
Utbildning- och kulturnämnden 2021–04-21, § 27 
Socialnämnden 2021–04-22, § 16 
VGS 2021-03-24, § 45                          
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Ärendet 
Omvärldsbevakning 
Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario där 
Sverige går mot normalkonjunktur 2024.  
Prognosen för 2021 pekar mot stark återhämtning, och även 2022 räknar vi 
med hög tillväxt, såväl för BNP som för sysselsättningen. Efter nedgången i 
produktion och sysselsättning 2020 följer därmed flera år av obruten 
konjunkturuppgång.  
Jämfört med föregående prognoser antas något högre BNP-tillväxt 2021–
2022, samt något lägre BNP-tillväxt under kalkylåren 2023–2024.  
Den djupa konjunktursvackan 2020 förväntas försvaga arbetsmarknaden 
också ”efter krisen”. Andelen arbetslösa antas ännu 2024 ligga högre än de 
nivåer som gällde före pandemin.  
BNP-tillväxt 2022-2024 
 

2020 2021 2022 2023 2024 

BNP –3,1 3,2 3,5 1,9 2,0 

 
För att erhålla minskad arbetslöshet är riktmärket att BNP måste var minst 2,5 procent. BNP är 
värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. BNP är det 
vanligaste måttet för att beskriva ekonomisk tillväxt. Med ekonomisk tillväxt menas en ökning av 
BNP över tid.  

Små ökningar av skatteunderlaget 2020 och 2021 
SKR:s prognos för 2020 visar den lägsta skatteunderlagstillväxten på 10 år.  
Det är en effekt av den kraftiga konjunkturnedgångpandemin utlöst. Antalet 
sysselsatta minskade, en mindre andel av de sysselsatta arbetade (eftersom 
fler var frånvarande) och den arbetade tiden per person minskade kraftigt. 
Det motverkas visserligen av omfattande utbetalningar av permitteringslön, 
det vill säga löneutbetalningar utan motsvarande arbetsinsats, men 
lönesumman växte ändå med mindre än en procent.  
Samtidigt ökade visserligen inkomster från arbetslöshetsersättning och 
sjukpenning mycket kraftigt, till stor del en följd av covid-19-pandemin och 
tillfälliga åtgärder som beslutats för att mildra effekterna av denna. Men 
skatteunderlagstillväxten ser ändå ut att ha stannat en bit över två procent 
Under tredje kvartalet 2020 inleddes en snabb konjunkturåterhämtning. Men 
när pandemins andra våg vällde in under senare delen av hösten upphörde 
återhämtningen nästan helt och den går fortfarande på sparlåga. Trots det 
görs beräkning att lönesumman ökar betydligt mer 2021 än 2020.  
Det beror främst på att vi prognostiserar tilltagande ökning av arbetade 
timmar under andra halvåret, tack vare minskad smittspridning och att en 
stor andel av befolkningen då bör vara vaccinerad.  
Inkomster från sjuk- och föräldrapenning börjar återgå till mer normala 
nivåer och indexeringen av pensionsinkomster blir lägre än 2020 men 
arbetslöshetsersättningarna fortsätter öka i snabb takt. Totaleffekten är att vi 
räknar med en klar förbättring av skatteunderlagstillväxten 2021. 
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Konjunkturåterhämtningen ger tillfälligt hög skatteunderlagstillväxt 
2022 
För nästa år visar beräkningarna att skatteunderlagstillväxten tilltar till den 
historiska trenden, för att 2023 och 2024 åter falla tillbaka till väsentligt 
lägre ökningstal.  
De bygger på scenariot för den samhällsekonomiska utvecklingen, som efter 
2021 innebär stadig konjunkturförbättring med ihållande stor ökning av 
arbetade timmar, framförallt 2022. Därefter ökar arbetade timmar 
långsammare men ändå i relativt hög takt både 2023 och 2024, då 
arbetsmarknaden når konjunkturell balans.  
Löneökningarna tilltar gradvis i vår framskrivning men är måttliga i ett 
historiskt perspektiv. Detta hänger samman med antagandet om låg inflation, 
liksom en svag produktivitetstillväxt för hela samhällsekonomin. 
Den underliggande utvecklingen 
Skatteunderlagets utveckling påverkas av flera regelförändringar vars 
effekter på regioners och kommuners skatteintäkter regleras genom 
höjningar och sänkningar av det generella statsbidraget. Det betyder att 
skatteunderlagets underliggande ökningstakt avviker från den faktiska alla 
år 2020–2023... 
Skatteunderlagsprognoser 
Skatteunderlagsprognoser görs av regeringen, Ekonomistyrningsverket 
(ESV) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Kommunen använder 
sig av SKR:s prognos i budgetberäkningarna i enlighet med 
rekommendation.  
Den aktuella prognosen visar lika stor ökning för framskrivningsperioden 
som helhet som tidigare publicerad. Förloppet ser lite annorlunda ut nu, med 
något högre skatteunderlagstillväxt i bör jan av perioden och lite lägre i 
slutet. 
 2020 2021 2022 2023 2024 

SKR april 2,2 3,2 4,2 3,3 3,1 

Regeringen, april 2,0 3,2 3,6 3,4 3,0 

ESV, mars 2,0 2,6 3,6 3,4 3,5 

SKR oktober 2020 1,9 1,5 3,5 3,9 3,5 

Regeringen, september 
2020 

2,01 2,21 3,6 3,9  

 
Förklaringen är främst att nytillkommen statistik indikerar att arbetade timmar öka mer 2021 än vad 
vi förutsåg i februari. Bedömningen är att sysselsättningsnivån kommer vara i konjunkturell balans 
2024 betyder det att mindre ökning återstår längre fram. År 2021 och 2022 motverkas effekten av 
uppjusterade timmar delvis av att timlönerna reviderats ner något dessa år 
 
Preliminär LSS-utjämning 2022 
SCB har gjort en prognos för utfallet i LSS-utjämningen 2022 utifrån 
uppskattningar utifrån preliminära uppgifter från räkenskapssammandraget. 
För Ockelbo kommun innebär denna prognos ökade intäkter med 1,6 mkr. 
Ny prognos för LSS-utjämningen 2022 kommer i juni 2021. 
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Vårproposition samt vår ändringsbudget för 2021 
Den 15 april presenterade regeringen 2021 års ekonomiska vårproposition 
och vår ändringsbudget för 2021. Den ekonomiska vårpropositionen syftar 
till att ange politikens inriktning för perioden 2021–2023. Vår 
ändringsbudget anger förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas några 
av satsningarna i vår ändringsbudget: 

− 350 miljoner extra till skolan under 2021. 

− Matchningstjänster med mera utökas med 448 miljoner kronor 2021. 

− 1,1 miljarder extra under 2021 till vuxenutbildning. 

− 180 miljoner kronor till kommunala sommarjobb riktat till unga med 
socioekonomisk svag bakgrund år 2021. 

 

Budgetförutsättningar inför preliminära ramar - års- och 
flerårsbudget 2022 – 2024 
Överväganden 
Som utgångspunkt gäller fastställda ramar i års- och flerårsbudget 2022 – 
2023.  
Inför höstens budgetarbete föreslås att arbetet fortsätter med utgångspunkt 
från fastställda ramar i års- och flerbudget 2022–2023 med utökad ram i 
enligt med de tillägg som styrelse/nämnder erhöll för budget 2021. För 
budgetram för 2024 har grundramen för 2023 budgetram uppräknats med 1,8 
%. 
Sammanställning erhållna tillägg 

Styrelse/nämnd (belopp i tkr) 2021 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen  1 500  1 500  1 500  1 500  

Utbildning/kultur 900  900  900  900  

Socialnämnd 0  0  0  0  

Summa tillägg totalt 2 400 2 400 2 400 2 400 
 
Förändring av gymnasieskolans anslag utifrån avstämning av antal elever 
med hänförs till höstens budgetprocess. Avstämning ska ske inför 
ekonomiutskottet i oktober 2021. 
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Tillkommande behov 
Behov av ytterligare medel med konsekvensbeskrivning finns angivet i 
respektive nämnds tjänsteskrivelser. En detaljerad sammanställning av 
nämndernas behov presenteras som bilaga.  
Sammanställning tillkommande behov 

Styrelse/nämnd (belopp i tkr) 2022 
Kommunstyrelsen 1 735 
Utbildning/kultur 5 300 
Gymnasieskola 3 500 
Socialnämnden 5 034 
Summa totalt  15 569 
  
Separata skrivelser  
Överförmyndarverksamheten  150 
Friskvård (utökat anslag) 200 
Lönestruktur/lönesatsning  
Konsekvenser av tillkommande investeringar   
Summa  350 
Summa totalt  15 919  

 

Övriga budgetförutsättningar 
Befolkningsprognos 
Skatter och statsbidrag bygger på nu gällande utjämningssystem och 
bidragens storlek är beräknas utifrån en befolkningsprognos. Vid beräkning 
av befolkningsutveckling gäller försiktighetsprincipen. Beräkningarna utgår 
från ett antagande om att antal invånare 1 november 2021 är 5 900 invånare. 
Befolkningsprognos under 2022 

Antal invånare 
 Nov  
2020 

SCB 
Jan 

SCB 
Mars 

KIR 
10 Maj  

Prognos 5 881 5 884 5 901 5 898 
 
Internränta 
SKR presenterar årligen en intern räntesats för kommunernas beräkning av 
kapitalkostnader. Internräntan kan betraktas som det pris kommunen får 
”betala” för att avstå från att placera likvida medel, vilket skulle ha gett 
framtida avkastning. Fastställande av internränta för 2022 hänförs till 
höstens budgetprocess.  
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Investeringsbudget 
Kommunens totala investeringsnivå har sedan 2016 vara fastställd till 11,0 
mkr/år. Den grundnivån kvarstår för även för budgetperioden 2022 – 2024. 
För att finansiera kommande investeringar har som utgångspunkt 8,0 mkr av 
den totala investeringsramen fördelats. Reducering om 3 mkr/år vid 
tilldelning av investeringsmedel är en del i den långsiktiga planeringen för 
att möta kommande långsiktiga investeringar. Större investeringar beaktas i 
särskild ordning. 
Investeringar som behandlas i särskilda ärenden 

• Ekonomichef får i uppdrag att tillsammans med teknisk chef och 
representanter från Ockelbogårdar AB att presentera en 
investeringslösning av simhallen. Uppdraget ska presenteras vid 
kommunstyrelsen sammanträde i juni 2021. 

• Komplettering av investeringsanslag avseende ventilation Centrumhuset 
handläggs i ett separat ärende vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 
2021. 

• Utökad budgetram med anledning av investering av omklädningsrum och 
läktare vid Ugglebo Arena behandlas i ett separat ärende vid 
kommunstyrelsens sammanträde i juni 2021. 

 
Investeringsbudget 2022-2024 
Sammanställning (belopp i tkr)  2022 2023 2024 
Kommunstyrelsen 12 250 7 900 7 900 
Utbildnings- och kulturnämnd 720 800 800 
Socialnämnd 300 300 300 
Summa investeringsbudget 13 270 9 000 9 000 
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Ockelbo kommun 
Datum 
2021-05-18 

 
KS 2021/00256 

Sida 
8(8) 

 

 

Budget 2022 och plan 2023 – 2024 
Sammanställning tillkommande behov (belopp i tkr) 
Kommunstyrelsen   

Friskvårdspeng 250 

Kuxatrafiken 300 

Översiktsplan 300 

Planarbete 300 

Utbyte iPads 350 

Utökning Folkhälsa/Säkerhet 150 

Utökad medfinansiering Leader 85 

Kommunstyrelsen 1 735 

  
Utbildning- och kulturnämnden   

Simhall 450 

Grundskola 3 500 

IT-kostnader 1 000 

Internhyra idrottshall 350 

Utbildning/kultur 5 300 

Gymnasieskola 3 500 

Summa 8 800 

   

Socialnämnden   

Boendestöd/öppenvårdsinsats 864 

Hemsjukvård 1 404 

Accesspunkter 200 

Myndighetsutövning 666 

LSS 800 

IFO 1 100 

Socialnämnden 5 034 

Summa totalt tillkommande behov 15 569 

  
Separata skrivelser  
Överförmyndarverksamheten  150 

Friskvård (utökat anslag) 200 

Lönestruktur/lönesatsning  
Konsekvenser av tillkommande investeringar   

Summa  350 

Summa totalt  15 919 

 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 
 

   

Underlag till kommunplan 
2022-2024 
För Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd     
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

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

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

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

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

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

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

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

Strategiskt område 

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

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

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

• För att kommunerna ska kunna växa och nya arbetstillfällen skapas ska VGS arbeta för att det 
finns en god planberedskap. 
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Öka antalet elever som når behörighet till gymnasiet 
Nämnden har valt att prioritera mål inom de två andra områdena och därav saknas mål för detta 
område. Nämnden ser däremot att målen under området öka inkluderingen för sammanhållning och 
framtidstro i hela kommunen ger positiva effekter även på detta område. 

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

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

Genom ett inkluderande samhälle, där fler deltar i samhällsutvecklingen är förhoppningen att fler även 
kan ta del av den gemensamma arbetsmarknaden och genom det bidra till minskad arbetslöshet. 

• För att skapa miljöer där människor mår bra och trivs ska social hållbarhet vara en naturlig 
och självklar del i VGS arbete med samhällsutvecklingen. 

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

Ekonomiska resurser, Mkr 
Totalt Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunbidrag Sandvikens kommun 53,4 55,3 55,3 55,3  
Driftbidrag Ockelbo kommun 4,9 4,9 4,9 5,0  
Driftbidrag Hofors kommun 5,9 5,9 6,0 6,0  
Övriga intäkter 31,3 32,0 34,5 34,6  
Kostnader -90,5 -98,1 -100,7 -100,9  
Resultat 5,1 0,0 0,0 0,0  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planer finns för att genomföra kvalitetshöjande insatser av fastighetsinformationen i samverkan med 
statliga lantmäteriet i Hofors och Ockelbo. För att skapa en smart samhällsbyggnadsprocess krävs 
tillförlitliga beslutsunderlag. 

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

För att samhällsutvecklingen ska ske hållbart måste den ske inom naturens ramar. VGS fortsätter 
uppdraget från alla tre kommuner med att ta fram miljöstrategiska program eller målsättningar för 
framtiden. Att ta fram sådana strategiska målsättningar är grunden för att få kommunen att sträva 
framåt, fokuserat och enat. Att jobba med hållbar samhällsutveckling är ett uppdrag för hela 
kommunkoncernen. VGS uppdrag under de kommande åren blir då att inspirera, utbilda och stötta 
kommunens verksamheter i arbetet med hållbar samhällsutveckling. 
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Vattenplaneringen kommer att växa under de kommande fem åren. Ännu större fokus på kommunala 
VA-planer, dagvattenstrategier och fördjupade planer för “blå infrastruktur” kommer i samband med 
det nya åtgärdsprogrammet för vattenförvaltningen 2021-2026. Även i denna planering ställs stora 
krav på samverkan inom kommunen och även med andra aktörer såsom fiskeföreningar med flera. 

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

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

VGS - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle. 

 

Bilaga 
Investeringar 2022-2024, VGS 
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 
Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 
Stadshuset, Odengatan 37 

Telefon 
026-24 00 00 
 
 

E-post 
vgs@sandviken.se 
Hemsida 
www.sandviken.se 

Organisationsnr 
212000-2346 
 
 

 

 
Emelie Jonsson, 026-24 11 54 
emelie.jonsson@sandviken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-10 

Diarienummer 
VGS-2021-32 

 
 

 
 

 
 
 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

 

Underlag till kommunplan 2022-2024 för Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Förslag till beslut 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd föreslås besluta att godkänna 
underlag till kommunplan 2022-2024 för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd. 

Ärendet 
Enligt rådande budget- och planeringsprocess ska respektive nämnd ta beslut 
om sitt underlag till kommunplan (UTK). UTK för åren 2022-2024 
innehåller beskrivningen av nämndens verksamhetsuppdrag, förslag till 
fullmäktiges mål inom tre strategiska områden, ekonomiska resurser och 
framtidensbild. Till UTK biläggs en investeringsbilaga. 
Inför 2022 har Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd tagit fram nya 
målformulering inom två av de strategiska områdena. Ett av områdena har 
prioriterats bort för att nämnden ska fokusera på rätt mål. 
När nämnden beslutat om underlaget ska det överlämnas till 
kommunstyrelsen Sandvikens kommun för vidare beredning. 
Enligt rådande samverkansavtal för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd följer budget- och planeringsprocess 
värdkommunens principer och det är värdkommunen som beslutar om 
verksamhetsbudgeten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-10, diarienummer VGS-2021-32 
Underlag till kommunplan 2022-2024 Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd inklusive bilaga 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen Sandviken kommun 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 
2021-03-10 

Diarienummer 
VGS-2021-32 

Sida 
2(2) 

 

 

Kommunstyrelsen Ockelbo kommun 
Kommunstyrelsen Hofors kommun 

Underskrifter 

Yvonne Andersson 
Samhällsbyggnadschef 

Emelie Jonsson 
Verksamhetsutvecklare 
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Investeringar
Budget 2022-2024

UTK, Bilaga   

Tas i bruk

Investeringsobjekt / förändringsbehov Mkr/År Prioritet Fastighet Mål (ÅÅÅÅMM)

Tas i bruk

Investeringsobjekt / beskrivning Mkr/År Prioritet Fastighet Mål (ÅÅÅÅMM)

Mätintsrument, GNSS 0,3/2022 1 202201

Drönare 0,4/2022 1 202201

Mätintsrument, GNSS 0,3/2023 1 202301

Kopplat till (x)

Kopplat till

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Förändring av investeringsplan i flerårsplan 2022-2023
Behovet av att förändra nu gällande budget och flerårsplan för åren 2022-2023 redovisas nedan.
För varje investeringsobjekt lämnas en kortfattad beskrivning av förändringsbehovet.

Nya investeringar 2022-2024
De av nämnden planerade och prioriterade förändringarna av verksamheten på lång och kort sikt som 
medför nya investeringar i inventarier och maskiner anges nedan.
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Sandvikens kommun 

Nämnd/Styrelse 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Mötets diarienummer 

VGS2021/3 
Sida 

7(38) 

 

 

§ 45 Underlag till kommunplan 2022-2024 för Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Diarienummer VGS-2021-32 

Beslut 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutar att godkänna underlag 
till kommunplan 2022-2024 för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt rådande budget- och planeringsprocess ska respektive nämnd ta beslut 
om sitt underlag till kommunplan (UTK). UTK för åren 2022-2024 
innehåller beskrivningen av nämndens verksamhetsuppdrag, förslag till 
fullmäktiges mål inom tre strategiska områden, ekonomiska resurser och 
framtidensbild. Till UTK biläggs en investeringsbilaga. 

Inför 2022 har Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd tagit fram nya 
målformulering inom två av de strategiska områdena. Ett av områdena har 
prioriterats bort för att nämnden ska fokusera på rätt mål. 

När nämnden beslutat om underlaget ska det överlämnas till 
kommunstyrelsen Sandvikens kommun för vidare beredning. 

Enligt rådande samverkansavtal för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd följer budget- och planeringsprocess 
värdkommunens principer och det är värdkommunen som beslutar om 
verksamhetsbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-10, diarienummer VGS-2021-32 
Underlag till kommunplan 2022-2024 Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd inklusive bilaga 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen Sandviken kommun 
Kommunstyrelsen Ockelbo kommun 
Kommunstyrelsen Hofors kommun 
 

Protokoll 2021-03-24 §§ 40-54, 56-60 (Signerat) Sida 7 av 39
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Sida 

1(38) 

Protokoll för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Plats och tid 2021-03-24, Via Teams och i stadshuset, Sandviken, 
klockan 14:00–17:22 

Beslutande Se nästa sida 

Övriga deltagare Se nästa sida 

Plats och tid för justering 2021-03-30 

Avser paragrafer § 40–54 och 56–60 

Sekreterare Eva Nordén 

Ordförande Carina Westerberg 

Justerare Mats Mattsson Björn Sylwan 

Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Nämnd/Styrelse Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Sammanträdesdatum 2021-03-24 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-31 

Datum då anslaget tas ned 2021-04-22 

Förvaringsplats för protokollet Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 

Nämnd/Styrelse 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Mötets diarienummer 

VGS2021/3 

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 

Sandvikens kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 

 
 

Telefon 

026-24 00 00 
E-post 

vgs@sandviken.se 

Hemsida 

www.sandviken.se 

Organisationsnummer 

212000-2346 

Protokoll 2021-03-24 §§ 40-54, 56-60 (Signerat) Sida 1 av 39
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Sandvikens kommun 

Nämnd/Styrelse 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Mötets diarienummer 

VGS2021/3 
Sida 

2(38) 

 

 

Närvarolista 

Beslutande ledamöter 

Carina Westerberg (S), Ordförande 
Per Berglund (C), 1:e vice ordförande 
Kent Karlsson (SD) 
Gunnar Bergkvist (S) 
Tommy Stigenberg (C) 
Stig Mörtman (M) 
Mats Mattsson (C) 
Johan Källberg (L), deltog inte § 52 på grund av jäv 
Anders Hansson (M) 

Beslutande ersättare 

Björn Sylwan (M) 
Tord Horn (S) 

Närvarande ersättare 

Mikael Rosén (V) 
Peter Ahlmén (S) 
Andreas Pernlund (L) 
Sören Bergqvist (S) 

Frånvarande ledamöter 

Jonas Tholén (S), 2:e vice ordförande 
Gabriella Ejdhagen (V) 

Ej närvarande ersättare 

Torbjörn Panth (C) 
Kenneth Axling (S) 
Katarina Bolander (SD) 
Gunnar Lundström (SD) 
Christina Klopstock (C) 
  

Protokoll 2021-03-24 §§ 40-54, 56-60 (Signerat) Sida 2 av 39
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2021-05-12 
 

Ekonmiutskott 

KOMPLETTERANDE DAGORDNING 
Överläggning ekonomiutskottet 2021-05-17--18 

För att avsätta tid för diskussion av tillkommande ärenden har dagordningen för 
ekonomiutskottet kompletterats med fler pass och tidpunkter. 

Ockelbogårdar AB kommer som vanligt på sitt pass 2021-05-17. Ärendet 
badhuset/simhallen flyttas till 2021-05-18.  

Teknikområdet/investeringsbehov flyttas till 2021-05-18.  

Dagordning 2021-05-18 

Tid Styrelse/nämnd Föredragande 

kl 09.00 - 10.00 Ekonomiutskott  

Kl 10.00 Höjning av VA-taxans anläggningsavgift 
2022 till 2024   

Lena Blad VD,  
Gästrike Vatten koncernen 

Kl 10.30 Badhuset/simhallen Pamela Warren, Henrik Brolin, 
Jan Wåger 

Kl 11.00 Teknikområdet/investeringsbehov David Hedman 
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2021-04-06 

Enligt sändlista 

INFÖR ÅRSBUDGET- OCH FLERÅRSBUDGET 2022 - 2024 
Kallelse, instruktioner och uppdrag inför ekonomiutskottets överläggning 
den 17 maj 2021 

Inledning  

Ekonomiutskottets sammanträde den 17–18 maj 2021, med överläggning den 17 maj 
2021 

Budgetprocess 

Budgetprocessen avseende års- och flerårsbudget 2022–2024 påbörjades i samband 
med bokslutsdagen och ekonomiutskottets överläggning den 11–12 mars 2021.  

Efter bokslutsdagen diskuterade ekonomiutskottet uppdrag till styrelse och nämnder inför 
redovisning till överläggningarna i maj 2021. Förslag till uppdrag har därefter behandlats 
av kommunstyrelsen. Uppdragen ska behandlas av respektive styrelse/nämnd i april/maj 
2021. 

Målprocess 

Målarbetet ska aktualiseras inför varje budgetperiod. Budget- och målprocessen ska gå 
parallellt och diskussioner om nämndernas mätbara mål ska påbörjas i samband med 
budgetprocessen.  

Utifrån Visionen och strategierna ska styrelsen och nämnderna utarbeta förslag till 
mätbara mål för 2020. Nämnderna ska besluta om sina mätbara mål i september och kan 
med fördel lyfta eventuella förslag till målområden till diskussion på ekonomiutskottet i 
maj.   

Uppdrag 

Inför budgetarbetet med års- och flerårsbudget 2022 – 2024 är uppdraget till styrelse och 
nämnder är att till överläggningarna den 17 maj 2021 redovisa/presentera följande:  

1. Redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i års- och flerårsbudget 2022 – 
2023  
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Ekonomiutskottets överläggning den 17 maj 2021  

Innan ekonomiutskottet lämnar förslag till preliminära ramar kommer överläggningar med 
nämndföreträdare att ske. Vid överläggningen ska konsekvenser av flerårsbudgetens 
ramar och redovisning av kommunstyrelsens uppdrag diskuteras.  

Till överläggningarna kallas respektive nämndsordförande, förvaltningschef, teknisk chef, 
personalchef och ekonomer till respektive pass enligt följande: 

Dagordning 

Måndag den 17 maj 2021 

Tid Styrelse/nämnd 

kl 09.00 - 10.00 Ekonomiutskott 
kl 10.00 – 10.45 Utbildnings- och kulturnämnd 
Kl 10.45 – 11.30 Socialnämnd 
kl 11.30 – 12.00 Ockelbogårdar AB 
kl 13.00 – 13.30  Västra Gästriklandssamhällsbyggnadsnämnd, VGS 
kl 13.30 – 14.00 Överförmyndarnämnd 
kl 14.15 – 15.30 Kommunstyrelsen 

 

Tisdag den 18 maj 2021 

Vid ekonomiutskottets sammanträde bearbetas underlaget från överläggningen för att 
preliminära ramar för kommunen ska kunna fastställas under maj och juni 2021.  

kl 09.00 – 12.00  Ekonomiutskott 

Plats: Stora Vänortsrummet (båda dagarna) 

Partiföreträdare  

Företrädare för varje parti inbjuds att delta i överläggningarna den 17 maj 2021 och 
inbjuds även att delta vid ekonomiutskottets sammanträde den 18 maj 2021 utan 
beslutanderätt. 

Allmänna förutsättningar 

Allmänna förutsättningar inför arbetet med års- och flerårsbudgeten är följande: 

• Kommunfullmäktige fastställer i juni preliminära ramar per styrelse/nämnd. 

• Som utgångspunkt gäller fastställda ramar i års- och flerårsbudget 2021 – 2023. 

• Diskussion med Ockelbo Vatten AB och Bionär Närvärme AB ska ske innan 
överläggningarna i maj 2021. 

28



 

 

3 (4) 

 

• Uppdragen ska delges undertecknad (protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse) efter 
respektive nämnds sammanträde för att därefter presenteras och utgöra 
beslutsunderlag vid överläggningarna i maj 2021. 

Sammanträdesordning  
Kommunstyrelsen den 27 april 2021 
Utbildning- och kulturnämnd den 21 april 2021 
Socialnämnd den 22 april 2021 

Beräkningsunderlag preliminära budgetramar (driftsbudget 2022–2023) 

Driftsbudget 2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen 80 506 80 716 82 461 

Utbildning/kultur 160 157 160 771 161 032 

Socialnämnd 151 260 154 567 157 946 

- varav VGS 4 906 4 944 5 022 

- varav gymnasieskola 24 139 23 339 21 239 

 

Investeringsbudget 2022 - 2023 

Lämna även kommentarer på fastställd investeringsbudget 

 

 

 

 

Ann-Sofie Stensson  
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Sändlista 

Ordföranden styrelse/nämnder 

Magnus Jonsson (S) 

Staffan Nordqvist (S) 
Anna Engblom (S) 

 
Ockelbogårdar AB 

Patrik Jonsson (S) 

Pamela Warren 

Henrik Brolin 

 
Partiföreträdare 

Martin Sund Svensson (V) 
Christoffer Carsten (MP) 
Dan Brodin (KD) 
 
Förvaltningschefer/chefer 

Ann-Katrine Sundelius 

Ola Johansson 

Johan Callenmark 

Joachim Krüger 

Monica Wåhlström 

David Hedman 

Ekonomi 

Daniel Persson 
Eva Alneberg  
Gunilla Larsson 
 
Överförmyndarnämnd 

Gunilla Gillström (S) 
Dalia Coro 
Ann-Sofie Hedenström 
 

Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 

Carina Westerberg (S) 
Yvonne Mickels 
Jenny Holm 

 

Revision (för kännedom) 

Revision Mats Åstrand (S) 
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 UKN 

 

Idrottsplatsområdet 

Förslag till beslut 
Nämnden ställer sig positiv till att området utreds med berörda föreningar 
och kommunen, vilka eventuella möjligheter som finns och att 
kommunstyrelsen i form av tekniska avdelningen hanterar frågan kring 
finansiering.                       
 

Sammanfattning av ärendet 
I takt med att arenorna på området har utvecklats så går idrottssäsongerna i 
mycket större utsträckning i varandra. Detta leder till att de 4 
omklädningsrum som i dag finns på platsen inte räcker till då framför allt 
fotboll och ishockey idag har säsonger som löper in i varandra.  
Detta bifogas i en skrivelse från Ockelbo Hockey som även har delgett de 
övriga föreningarna denna skrivelse.                         

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-04-07. 
Skrivelse från Ockelbo Hockey gm Christian Stark 2021-04-05. 
                          
 

 
 
  

 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige  
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Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-21 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 28 Dnr 2021/00077  

Idrottsplatsområdet  
Utbildnings- och kulturnämndens beslut 
1. Nämnden ställer sig positiv till förslaget att iordningsställa 

omklädningsrum och läktare enligt det förslag som inkommit från 
Ockelbo Hockey, och föreslår kommunstyrelsen att i samråd med 
tekniska avdelningen hantera frågan kring finansiering. 

2. Nämnden anser vidare att den potential området kring IP erbjuder för 
motion och rekreation till allmänheter bör, i samråd med kommunens 
föreningsliv, ytterligare utredas. 
 

Ärendebeskrivning 
I takt med att arenorna på området har utvecklats så går idrottssäsongerna  
i mycket större utsträckning i varandra. Detta leder till att de fyra 
omklädningsrum som i dag finns på platsen inte räcker till då framför allt 
fotboll och ishockey idag har säsonger som löper in i varandra.  
Detta bifogas i en skrivelse från Ockelbo Hockey som även har delgett de 
övriga föreningarna denna skrivelse. 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-04-07. 
Skrivelse från Ockelbo Hockey gm Christian Stark 2021-04-05. 

Inlägg 
Anna Schönning (S), Rickard Lindstrand Levin (M) 
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Års- och flerårsbudget 2022-2024 
Konsekvenser utifrån fastställda ramar  

Förslag till beslut 
Överlämnar konsekvenser utifrån fastställda ramar till ekonomiutskottet.                       
 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildnings- och kulturnämnden ska besluta om förslag till års- och 
flerårsbudget 2022-2024 på ram med konsekvenser. 
Utifrån fastställda ramar för års- och flerårsbudget 2022—2024 saknas  
ca 8,8 miljoner 2022,  9,2 miljoner 2023 och 9,1 miljoner 2024 för att 
bedriva verksamhet till nuvarande omfattning och höja kvalitetsnivå. 
 
Kommande ekonomiutskott kommer vi framföra äskningar enligt nedan: 
 
 

Fastställda ramar (tkr) 2022 2023 2024 
Utbildnings- och kulturnämnden 160 771 161 032 164 252 
    
Sammanfattning Budget   
Tillkommande behov (tkr) 2022   
    
Simhall 450   
Grundskola 3500   
IT-kostnader 1000   
Internhyra idrottshall 350   
    
Gymnasieskola 3500   
 
UKN total 8800   

                         
 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-04-08.                          
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Ärendet 

Konsekvenser utifrån fastställda ramar 
Konsekvenser i verksamheten om vi ska hålla oss inom befintlig ram blir ett 
flertal, ambitionen att verkligen förbättra studieresultaten blir svårt att nå till 
en tillfredställande nivå. 
UKN:s mål för perioden så kommer vi att behöva göra avkall på flera om vi 
inte kan få erforderlig budget. Simkunnigheten är ett tydligt exempel då vi 
inte kan erbjuda simundervisning mer än det skollagen kräver. Storlek på 
barngrupper i förskolan kommer även det att bli ett mål verksamheten inte 
kommer kunna uppnå. 
Gymnasiekostnaden är fortfarande svår för oss att hantera. Ramen är för liten 
och vi måste hela tiden begära utökad ram alternativt tillägg för att få en 
realistisk budget för en redan given kostnad. 
 
Minskat föreningsbidrag och kulturverksamhet, vart fall behålla den 
nuvarande utan någon uppräkning.   
 

Områden att lyfta/behov som inte ryms inom nuvarande ram 
 
Förutom vad som anges ovan, pengar som saknas i ram för att bedriva 
verksamheterna till nuvarande omfattning och kvalitetsnivå, vill nämnden lyfta 
nedanstående områden i budgetprocessen: 
 
Förskolan 
Rektor förskolan arbetar redan mycket med lokalfrågorna i förskolan, 
förvaltningen behöver förstärka det övergripande arbetet kring lokaler. 
Utreda vidare förskolans behov för att möta framtidens utmaningar, lokaler 
och behöriga pedagoger. 

 
Grundskolan 
Behöver medel för att kunna ge adekvat stöd till elever inom 
Neuropsykiatriska Funktionsnedsättning (NPF) samt förstärka mot elever 
som läser svenska som andra språk. Kompetens som idag saknas i 
organisationen. Vi behöver dels anställa sådan personal, men även befintlig 
personal behöver kompetensutvecklas.  
Grundskolan erhöll 900 tkr för kvalitetshöjande insatser 2020, vilka vi äskar 
att behålla, riktat till speciallärare, ledningsstöd och elevcoach. 
 
 
Utöver detta finns utvecklande behov inom organisationen. Varpå vi äskar 
ytterligare 2 500 tkr för lärare inom ämnet svenska som andraspråk (SVA) 
Speciallärare eller Specialpedagog, Elevcoach och Biträdande rektor. 
 
 
Simhall 
Ett behov av en utökad budgetram för en nysatsning på Simhallens 
verksamhet. Detta ger möjlighet till utökat öppethållande, mer resurser till 
arbete för ökad vattensäkerhet för barn och vuxna samt bättre 
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arbetsförhållanden för våra medarbetare. Kostnaden beräknas till 450 tkr per 
år from 2022.  
 
1,0 årsarbetare (ÅA) till öppettider, vuxensimning, simskola och efterlevnad 
av arbetstider utifrån gällande arbetslagstiftning.  
 
Gymnasieskolans elev- och kostnadsutveckling 
Trots vår tidigare redovisning av gymnasiekostnader så täcker inte budgeten 
de faktiska kostnaderna för gymnasieskolan. En gymnasieplats kostar oss 
mellan 75 tkr -175 tkr /läsår, vi bör rimligen budgetera för en snittkostnad 
per elev och antal elever som vi kommer att ha i gymnasieskolan. Andel 
elever som inte genomför gymnasieskola alt ”hoppar av” är försumbar. En 
elev som kliver av sitt valda gymnasieprogram påbörjar inom ett knappt år 
ett annat vilket leder till att kostnaden finns kvar. 
Högre snittkostnad/elev som vi tidigare har signalerat men ej kunnat tagit 
höjd för. 
 
 
Elever i behov av grundsärskola eller gymnasiesärskola 
Det är en kostnad som är svårt att hantera för oss i budgeten. Vi har ingen 
reell uppfattning om antalet elever inom det då det kan flytta in och flytta 
ifrån elever inom denna krets. Vi har i dag inte funnit en form där vi kan 
hantera det budgetmässigt.  
 
 
IT-kostnader 
Accesspunkter för tillgång till internet har vi i stor utsträckning i vår 
verksamhet, ca 100st. Samtliga av dessa ska bytas ut innan 2022 års utgång. 
Innebär en kostnad för UKN på närmare 1 miljon, vilket vi fick information i 
slutet av mars månad 2021. Kort varsel vilket inte gav oss möjlighet att ha 
med detta i budgetberäkningen. 
 
 
Internhyra idrottshall 
För att kunna öka nyttjande graden på IP med ishall och konstgräs behöver 
ytterligare omklädningsrum ordnas. Det innebär en investering från KS som 
i sin tur ger en hyreshöjning för UKNs del. Därav äskar vi för 350 tkr till den 
hyresförändringen. 
 
 
Framtiden 
Förskolan och grundskolan så har vi ett stigande antal i våra verksamheter, 
numerären ökar hela tiden. Ska vi hantera det på ett med lagen förenligt sätt 
så behöver vi ekonomiska medel för att anställa behörig personal. Även 
lokaler blir en fråga att hantera för verksamheten. 
Allt fler barn/elever har särskilda behov där det åligger verksamheten att 
anpassas utifrån de behov individerna har. Det ställer allt mer krav på 
behöriga pedagoger men även att vi har personal med spetskompetens. 
Idrottsplatsens framtid för kommunens invånare kan bli ett mycket intressant 
område och attraktivt, viktigt att få med alla kommunens invånare i så lång 
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utsträckning som möjligt. Steg 1 för ishockey och fotboll, senare utöka 
området med allt möjligt för att skapa ett område för fysisk aktivitet och 
föreningslivets utveckling. 

 
 
 
Ola Johansson 
Utbildnings- och kulturchef  

 
 
 

  

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsen 

 

Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2022-2024 - 
kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2022-2024 behandlas och 
diskuteras vid ekonomiutskottets sammanträde i maj. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Konsekvenser utifrån fastställda ramar 
Förutsättningar 
Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2022 – 2024   
Fastställd budgetram 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 80 716 82 461 96 141 

 
Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion 
  

Sammanfattning 
Budget 2022 

Tillkommande behov (belopp i tkr) 
Friskvårdspeng  250 
Kuxatrafiken  300 
Översiktsplan 300 
Planarbete 300 
Utbyte iPads 350 
Utökning Folkhälsa/Säkerhet 150 
Utökad medfinansiering Leader  85 
Summa 1 735 

                         

Ärendet 
Friskvårdspeng  
Kommunens friskvårdspengar ligger budgeterade centralt under 
personalchef. Sedan vi höjde friskvårdspengen till 1 500 kr för några år 
sedan räcker den ramen inte längre till och vi skulle behöva utöka ramen 
med ytterligare 250 tkr för att täcka den faktiska kostnaden. Här fick vi till 
viss del medel 2021 men dessa låg som tillägg under ett år. Det här behöver 
in i den ordinarie ramen då kostnaden återkommer årligen. 
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Kuxatrafiken – kommunikationer 
Detta är också en återkommande punkt där vi har fortsatt högre kostnader än 
vad som finns i budget. Av tillägget 2021 fördelades 300 tkr till 
Kuxatrafiken vilket behöver läggas i ram om vi inte ska tvingas att skära i 
trafikutbudet eller göra andra besparingar. Nuvarande avtal sträcker sig till 
sommaren 2022 med möjlighet att förlänga 1+1 år vilket vi har för avsikt att 
göra. 
 
Översiktsplan och löpande planarbete 
En ny översiktsplan är på gång och vi skulle behöva budgetera minst 300 tkr 
till för kostnader under 2022. Detta ska ses som ett ettårigt tillägg. Samtidigt 
som det löpande planarbetet också kostar mer än vad vi har budgeterat. 
Uppskattat kommer det behövas minst 300 tkr/år här löpande, förmodligen 
mer. 
 
Utbyte av förtroendevaldas iPads 
Det senaste årets pandemisituation har gjort att politikens arbetssätt har 
digitaliserats i snabb takt. Under våren 2021 pågår en utredning tillsammans 
med IT- och utvecklingsavdelning för att få den digitala arbetsplatsen för 
förtroendevalda att fortsatt vara fungerande och hålla måttet ur funktionella, 
juridiska och ekonomiska perspektiv. Med stor sannolikhet kommer vi att 
behöva byta ut de iPads som kommunens förtroendevalda använder redan 
under hösten 2021. Eftersom de iPads som används idag är avbetalade har vi 
just nu relativt låga driftskostnader. I och med ett byte till nya enheter 
kommer dessa att öka igen.  
Totalt rör det sig om knappt 80 enheter och den årliga totala kostnaden inkl. 
hyra, licenser, drift och hantering av dessa uppskattas att öka med ca 350 tkr. 
Till detta kommer vid själva utbytet engångskostnader om ca 50 tkr  
 
Folkhälsa och kommunalberedskap 
Kommunalberedskap år ett område som vuxit de senaste åren. Då tjänsten 
som nu finns är delad mellan folkhälsa och säkerhet/beredskap har 
folkhälsoarbetet fått stå tillbaka. Här skulle det behövas en utökning med 20-
30% för att fördela arbetet på fler huvuden och för att stärka upp. Här kan 
man också se arbetet med en Frisk generation som även det har ett högt tryck 
och behov av utökning. Under del av 2021 har en tillfällig resurs om 20% 
tjänst tillkommit inom En Frisk Generation. 
 
Utökad medfinansiering Leader Gästrikebygden 
Utökad medfinansiering enligt separat ärende. 
 
Övrigt att beakta  
 
Dataskydd och Informationssäkerhet 
För att kunna möta kraven som ställs på informationssäkerhet i vår alltmer 
digitaliserade vardag behöver Ockelbo kommun tillföra resurser för att 
kunna etablera ett ramverk och bedriva ett systematiskt arbete inom området. 
Idag har vi ett samarbete med Hofors och Gävle kommuner inom 
Dataskydd/GDPR. Under 2021 görs ett arbete för att se över denna 
samverkan och möjligheter att utöka den att omfatta även 
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informationssäkerhet. Detta kan eventuellt leda till en viss ökning av de 
befintliga kostnader vi har för samverkan idag. 
 
Information & kommunikation 
Hemsida och Intranät bygger idag på en gammal plattform som kommer att 
behöva åtgärdas inom kort. Oavsett om vi väljer att uppgradera i samma 
miljö eller upphandla en ny plattform innebär det förutom det tekniska 
arbetet att allt innehåll måste manuellt läggas på nytt. Detta är ett 
tidskrävande arbete såväl i planeringsstadiet som i själva utförandet. 
 
I september 2020 infördes kraven från Webbdirektivet på kommunens 
befintliga verktyg för bland annat webb, film, blanketter och e-tjänster. I de 
tillgänglighetsredogörelser som kommunen gjort på de här verktygen 
framgår det att vi har ett antal kända brister som kommer att behöva åtgärdas 
för att uppfylla lagen. Även detta är tidskrävande arbete. 
 
Vi har sedan ett antal år en e-tjänsteplattform med e-tjänster där invånare, 
företagare, besökare kan utföra ärenden. Det är allt ifrån ansökning om 
förskoleplats eller skolskjuts till signering och hantering av avtal kring 
elevdatorer, medborgarförslag och vigselhantering. 
 
Sedan 2019 har vi också en plattform för Interna e-tjänster, där målgruppen 
är chefer och medarbetare. Här finns en stor potential att effektivisera och 
kvalitetssäkra ärendeflöden inom kommunen och på så vis spara pengar i 
kärnverksamheterna. 
 
Integration/arbetsmarknad 
Stor osäkerhet råder inom det här området. I nuläget kommer det få ny 
nyanlända till integrationsenheten vilket innebära ett stort intäktsbortfall 
både innevarande år och under kommande år. Där till kommer ett hårt tryck 
på arbetsmarknadsenheten. Det tillägg som kom 2021 var bara för ett år och 
vi är nu i samma läge igen. För att kunna upprätthålla de nivåer vi nu har 
behövs ett tillskott, i annat fall måste verksamheten bantas vilket får 
konsekvenser för invånarna.  
 
Sanering Frankssons 
Sanering av den förorenade marken vid Frankssons såg har tidigare planerats 
till 2020 men har skjutits något i tiden. Saneringskostnaden finns inte med i 
budget för perioden och kommer när den blir aktuell att riskera att belasta 
driften. 
 
Systemstöd PA området 
Inom PA området finns det behov av att upphandla digitala systemstöd för 
processer såsom rehabilitering, arbetsmiljöarbetet och för dokumentation för 
medarbetarsamtal m m. Det finns inte något belopp framtaget i nuläget. 
Beloppen kommer att klarläggas inför kommunstyrelsens budgetförslag i 
september.  
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Investeringsbudget 
Kommunens investeringsram för 2022-2024 är 6,9 mkr/år. En 
investeringsplan på ram kommer att presenteras på mötet för vidare 
diskussion.  
 
Utöver ram finns i separata beslut i mkr  
 2022 2023 
Wij fastigheter 3 000 1 000 

Gång och Cykelplan 2 350  
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§ 53 Dnr 2021/00225  

Friskvård 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Friskvårdsbidraget till anställda utökas från 1 500 kronor till 2 000 
kronor/år med giltighet fr o m 2022-01-01. 
2. Finansiering hänförs till ekonomiutskottet och till budgetprocessen  
2022-2024. 
                       

Ärendebeskrivning 
Personalutskottet lämnade 2020 i samband med budgetprocessen förslag att 
friskvårdsbidraget till anställda skulle utökas från 1 500 kronor till 2 000 
kronor/år med giltighet fr o m 2021-01-01. Personalutskottets förslag till 
utökat anslag till friskvård avslogs. 
Diskussioner har fortsatt i personalutskottet med att hänföra förslaget vidare 
till att gälla att friskvårdsbidraget till anställda skulle utökas från 1 500 
kronor till 2 000 kronor/år med giltighet fr o m 2022-01-01. Beräknad 
kostnad är ca 200 tkr. 
Man bör eftersträva en likvärdighet för kommunen och dess bolag när det 
gäller nivån på friskvårdsbidraget. 
                         

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2020-11-30, § 94 
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 Kommunstyrelsen 

 

Friskvård 2022 

Förslag till beslut 
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Friskvårdsbidraget till anställda utökas från 1 500 kronor till 2 000 

kronor/år med giltighet fr o m 2022-01-01. 
2. Finansiering hänförs till ekonomiutskottet och till budgetprocessen  

2022 - 2024. 
  

Sammanfattning av ärendet 
Personalutskottet lämnade 2020 i samband med budgetprocessen förslag att 
friskvårdsbidraget till anställda skulle utökas från 1 500 kronor till 2 000 
kronor/år med giltighet fr o m 2021-01-01. Personalutskottets förslag till 
utökat anslag till friskvård avslogs. 

Diskussioner har fortsatt i personalutskottet med att hänföra förslaget vidare 
till att gälla att friskvårdsbidraget till anställda skulle utökas från 1 500 
kronor till 2 000 kronor/år med giltighet fr o m 2022-01-01. Beräknad 
kostnad är ca 200 tkr. 
Man bör eftersträva en likvärdighet för kommunen och dess bolag när det 
gäller nivån på friskvårdsbidraget. 
                         

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2020-11-30, § 94 
                          

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 16 Dnr 2021/00152  

Konsekvenser utifrån fastställda ramar i flerårsbudget 
2022-2024 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens budgetförslag på tillkommande områden och förändringar 

för perioden 2022 - 2024 godkänns.                     

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har att redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar 

utifrån flerårsbudgeten 2022-2024. 

Socialnämnden har erhållit en budgetram för år 2022 på 154 567 tkr och 

ramen för år 2023 är 157 946 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2021-04-16.                          

 
Inlägg 

Jonny Lindblom (SD), Jörgen Alkberg (S), Liz Zachariasson (SD) 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Till 

Socialnämnden 

 

Konsekvenser utifrån fastställda ramar i flerårsbudget 
2022 – 2024 

Förslag till beslut 
Socialnämndens budgetförslag på tillkommande områden och 
förändringar för perioden 2022 - 2024 godkänns. 
                       
Sammanfattning av ärendet 
 
Konsekvenser utifrån fastställda ramar 
Förutsättningar 
Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2022 – 2024   
 

Fastställd budgetram    2021           2022        2023         2024 
Socialnämnden           151 260      154 567   157 946 
     

 
Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion 
 
Sammanfattning 
I syfte att skapa förutsättningar för att fortsatt bedriva verksamhet i 
nuvarande omfattning samt för att öka kvaliteten, på kort och lång sikt 
inom förvaltningens samtliga delar, ser socialnämnden följande 
behov. 
 
Tillkommande behov (belopp i tkr              Budget 2022 
 

- Boendestöd/öppenvårdsinsats    864 
- Hemsjukvård   1 404 
- Accesspunkter        200 
- Myndighetsutövning     666 
- LSS       800 
- IFO    1 100 

 
       Summa   5 034 
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Övrigt 

- Det riktade statsbidraget för äldreomsorg skall enkom tillfalla 
”Äldreomsorgen” för att möjliggöra kvalitetsutveckling av 
kommunens vård och omsorg om äldre 

- Utöver detta önskas en uppräkning som motsvarar minst 
övriga kostnadsökningar tex löneökning om runt 2 % 

 
 
Ärendet 
 
   
Boendestöd/öppenvårdsinsats 
Äskning av medel för utökning av öppenvårdsinsatser i form av 2 
tjänster boendestödjare för vuxna, barn och ungdom samt 
socialpsykiatri. Vi har idag läget ett ökat antal placeringar på HVB 
(hem för vård och boende) Dessa löser tillfälliga behov av insatser. 
På längre sikt klarar vi dock inte av att stödja personerna när de 
kommit hem då vi har för få insatsmöjligheter inom kommunal 
verksamhet. 
En boendestödjare är inriktad på boendestöd barn/unga och familj 
inom IFO och socialpsykiatri. Den andra boendestödjaren skall arbeta 
inom ”vuxen” som omfattar missbruk, psykisk ohälsa eller 
samsjuklighet. Boendestödssatsning med riktad kompetens på 
hemmaplan kommer att betyda mycket för de personer som behöver 
hjälp. Externa placeringar kan på sikt genom detta minska. 
 
Myndighetsutövning 
Äskning av medel för utökning med en årstjänst som kombinerad 
LSS- och Biståndshandläggare vid Handläggarenheten. 
I dagsläget klarar Handläggarenheten inte uppdraget på att göra 
systematiskt återkommande uppföljningar på fattade beslut om stöd 
och insatser som åligger Socialnämnden enligt lag. Endast en LSS 
handläggare är sårbart och påfrestande. Det skulle behövas mer tid 
för att fokusera på ärenden inom socialpsykiatri som i dag blir 
nedprioriterat. Idag lägger LSS handläggaren upp till 70 % av sin 
arbetstid på diverse arbetsuppgifter riktade mot privata assistans 
kunder. Ett annat exempel är kravet och avtalet med Region 
Gävleborg att personer snabbt ska planeras hem från vilket ställer 
stora krav och därmed blir Biståndshandläggarnas huvudsakliga och 
dagliga arbetsuppgift. Det prioriteras för att inte kommunen ska få ett 
betalningsansvar och att inte personen ska behöva vara kvar på 
sjukhuset längre än nödvändigt.  
 
Hemsjukvård 

 Syftar till att stärka kommunal hälso och sjukvård med ytterligare en    
sjuksköterska/distriktsköterska samt en arbetsterapeut eller 
fysioterapeut. Orsaken är; 
- ”Tröskelväxling” 
Växling av enstaka hembesök samt växling av rehab ansvaret i våra 
LSS boende och daglig verksamhet. Det innebär att kommunens 
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Hälso- och sjukvård blir kommunens Primärvård med samtliga besök i 
hemmet istället för på en mottagning. För kommunens Hälso- och 
sjukvårdsorganisation innebär det utökade arbetsuppgifter med ökat 
patientantal, nya ansvarsområden så som hjälpmedelshanteringen för 
all LSS, ökat antal hembesök av både Sjuksköterska, Arbetsterapeut 
och Fysioterapeut. Vi vet sedan tidigare tröskelväxlingar att 
arbetsuppgifterna inte står i proportion till ”växlad summa”. 
 
- Erfarenheter pandemi 
Det som har visat sig under pandemi är ett stort tryck och efterfrågan 
av stöd och hjälp från framförallt Sjuksköterskor/Distriktsköterskor. 
Behovet finns inom samtliga områden inom Socialnämndens - 
Bysjöstrand, Hemtjänst samt LSS verksamheter. 
Sjuksköterskor/Distriktsköterskor arbetar ensam större delen av dygnet 
och alla dagar på året. Även Corona kommissionens rapport påvisar 
vikten av rätt förutsättningar för legitimerad personal. 
 

Accesspunkter 
Utbyte av accesspunkter. Uppskattad kostnad per accesspunkt inkl. 
montering = 5 800 kr/st. 
 

LSS/SOL 
Kraftiga kostnadsökningar för placeringar av LSS/SOL brukare under 
senaste åren. Vi ser ingen avmattning inför 2022. 

 
Inför 2021 tillfördes 800 tkr från SN ram för att täcka dessa ökningar. 
Pengar som behöver gå till vård och omsorg för att där öka kvaliteten. 
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IFO 
Kraftiga kostnadsökningar för placeringar under senaste året. 
Ingen avmattning under 2022. Inför 2021 tillfördes 1 100 tkr från SN 
ram för att täcka dessa ökningar. 
 

 
 
 
 
  

 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

          

 
 
 
 
Johan Callenmark 
Förvaltningschef 
 
 
 
Delges 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 27 Dnr 2021/00076  

Års- och flerårsbudget 2022-2024  
Konsekvenser utifrån fastställda ramar 
Utbildnings- och kulturnämndens beslut 
Överlämnar konsekvenser utifrån fastställda ramar till ekonomiutskottet. 

 
Ärendebeskrivning 
Utbildnings- och kulturnämnden ska besluta om förslag till års- och 
flerårsbudget 2022-2024 på ram med konsekvenser. 
Utifrån fastställda ramar för års- och flerårsbudget 2022—2024 saknas  
ca 8,8 miljoner 2022, 9,2 miljoner 2023 och 9,1 miljoner 2024 för att 
bedriva verksamhet till nuvarande omfattning och höja kvalitetsnivå. 
Kommande ekonomiutskott kommer vi framföra äskningar enligt nedan: 
 
Fastställda ramar (tkr)                        2022             2023           2024 
Utbildnings- och kulturnämnden 160 771 161 032 164 252 
Sammanfattning Budget  
Tillkommande behov (tkr)                     2022  
Simhall 450 
Grundskola 3500 
IT-kostnader 1000 
Internhyra idrottshall 350 
Gymnasieskola 3500 
UKN total 8800 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-04-08. 

Inlägg 
Rickard Lindstrand Levin (M), Anna Schönning (S), Lena Schenström (C), 
Torbjörn Nyholm (S) 
      
 
 
Beslutet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige                   
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§ 74 Dnr 2021/00174  

Årsredovisning 2020 - Gästrike 
Räddningstjänstförbund 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Gästrike Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2020 godkänns. 
2. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 
Liz Zachariasson (SD), Birger Larsson (C) och Linus Gunnarsson (M) deltar 
inte i beslutet på grund av jäv. 
                       
      

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 
Revisionsberättelse för år 2020                          
 
      
      
      
      
 
 
 

49



 

 

 
 
Ekonomienheten 
Krüger, Joachim, 0297-55527 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-05-10 

Referens 
KS 2021/00174  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2020 - Gästrike 
Räddningstjänstförbund 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Gästrike Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2020 godkänns. 
2. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
                       

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 
Revisionsberättelse för år 2020                          

Beslutet ska skickas till 
Gästrike Räddningstjänstförbund 
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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

5
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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.
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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
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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

64



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.

27

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

31

81



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

35

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.
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FÖRBUNDSDIREKTIONEN
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Gävle kommun
Mona Kolarby (S) ordförande
Emelie Carlson Lejon (MP) ledamot
Birgittha Bjerkén (M) ledamot
John-Olof Hermanson (L) ersättare
Ayser Bayraktar (C) ersättare
Therese Hammarberg (M) ersättare

Sandvikens kommun
Carl-Ewert Ohlsson (C) vice ordförande
Zacharie Coste (L) ledamot
Hans Olsson (M) ledamot 
Kerstin Nyström Hedvall (C) ersättare 
Stefan Wigö (S) ersättare 
Kerstin Alm (M) ersättare

Ockelbo kommun
Liz Zachariasson (SD) ledamot
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) ledamot 
Linus Gunnarsson (M) ersättare
Birger Larsson (C) ersättare

Älvkarleby kommun
Inga-Lil Tegelberg (S) ledamot
Eva Sidekrans (M) ledamot
Clarrie Leim (C) ersättare
Roger Petrini (M) ersättare

Hofors kommun
Torbjörn Jansson (S) ledamot
Susanna Winterhamre (V) ledamot
Tiina Kauppi (S) ersättare 
Alf Persson (M) ersättare
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Hamntorget 8, 803 10 Gävle
gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se

www.gastrikeraddningstjanst.se
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Årsredovisning 2020 – Förvaltade stiftelser                         
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-25 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 73 Dnr 2021/00321  

Årsredovisning 2020 - Stiftelsen Claes Anderssons 
minnesfond 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Årsredovisning 2020 godkänns. 
                       

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2020 – Stiftelsen Claes Anderssons minnesfond. 
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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 

 

Årsredovisning 2020 - Stiftelsen Claes Anderssons 
minnesfond 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Årsredovisning 2020 godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning 2020 – Stiftelsen Claes Anderssons minnesfond. 
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Tekniska enheten 
Hedman, David 
david.hedman@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-21 

Referens 
KS 2021/00235  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Investering - omklädningsrum - Möjligheternas hus 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Investeringsmedel om 5,6 miljoner kronor avsätts under 2021/2022 för att 
iordningsställa sista etappen på Möjligheternas hus. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
2016 påbörjades samverkan med Ockelbo Hockey Klubb (OHK) för att 
bygga en multiarena, Möjligheternas hus. Projektet har byggt på ideellt 
arbete från OHK, externa bidrag och kommunal finansiering i flera etapper.  
Etapp 1-3 är nu genomförda och nu återstår sista etappen, etapp 4. OHK har 
byggt plattan till omklädningsrummen och kommunen kommer nu att bygga 
övriga delar med omklädningsrum, café, tillgänglighetsanpassningar samt 
lokal för bågskyttarna. För att iordningställa Nofall rundbanan ska det även 
sökas externa medel i samverkan med OHK. Ökade kostnader för 
investeringen finansieras via internhyra. 
                         

Ärendet 
Etappindelning 

• Etapp 1  (2016)  
– Markarbeten, tak, stomme      
– Betongplatta                                   
– Belysning  

• Etapp 2  (2017)  
– Väggar            
– VVS och elarbeten                    
– Läktare (provisoriska, nya byggs 2021)                
– Sargglas, droppnät, resultattavla        
– Inlinehockeygolv        
– Tillbyggnad - inredning  

• Etapp 3  (2018) 
– Kylmaskin 
– Platta till omklädningsrum      

• Etapp 4  (2021/2022) 
– Tillbyggnad - inredning             
– Omklädningsrum, serviceutrymmen (inkl tvättstuga), 

expedition/kansli och bågskyttarnas lokal  
121



Ockelbo kommun 
Datum 
2021-06-21 

 
KS 2021/00235 

Sida 
2(2) 

 

 

– NoFall Rundbana (OHK söker pengar för denna, ev 
kommunal medfinansiering)                                                
      

Av den totala kostnaden för projektet (etapp 1 & 2) på 15 miljoner kr har 
Allmänna Arvsfonden bidragit med 4,5 miljoner kr, Gävleborgs 
idrottsförbund med 400 000 kr, Jordbruksverket med 450 000 kr och 
Ockelbo kommun med 10,5 miljoner kr hitintills. Då tillkommer kostnaden 
för kylmaskinen på 4 miljoner kr. 
 
Ockelbo Hockey Club har haft eget kapital på 1 050 000kr. Dessa har 
använts i etapp 3. Ideella timmar 2758h uppskattat värde ca 1 100 000kr. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 89 Dnr 2021/00235  

Investering - omklädningsrum - Möjligheternas hus 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras. 
 

Ärendebeskrivning 
Det har tidigare fattats beslut att investera i etapp 1-3 i Möjligheternas hus, 
nu återstår sista etappen, etapp 4. Ockelbo Hockey Club har byggt plattan till 
omklädningsrummen och kommunen kommer att bygga övriga delar med 
omklädningsrum, café, tillgänglighetsanpassningar samt lokal för 
bågskyttarna. Ökade kostnader för investeringen finansieras via internhyra. 
        
      

Yrkanden 
Joel Strömner (SD) yrkar, med instämmande av Linus Gunnarsson (M) 
återremiss av ärendet. 
 
Sammanträdet ajourneras 10:15-10:25 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, 
återremiss av ärendet. 
      
      
      

Inlägg 
Stig Mörtman (M), Martin Sund Svensson (V), Christoffer Carstens (MP), 
Marit Rempling (C), Joel Strömner (SD), Linus Gunnarsson (M),  
Birger Larsson (C) 
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Utbildnings- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-21 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 28 Dnr 2021/00077  

Idrottsplatsområdet  
Utbildnings- och kulturnämndens beslut 
1. Nämnden ställer sig positiv till förslaget att iordningsställa 

omklädningsrum och läktare enligt det förslag som inkommit från 
Ockelbo Hockey, och föreslår kommunstyrelsen att i samråd med 
tekniska avdelningen hantera frågan kring finansiering. 

2. Nämnden anser vidare att den potential området kring IP erbjuder för 
motion och rekreation till allmänheter bör, i samråd med kommunens 
föreningsliv, ytterligare utredas. 
 

Ärendebeskrivning 
I takt med att arenorna på området har utvecklats så går idrottssäsongerna  
i mycket större utsträckning i varandra. Detta leder till att de fyra 
omklädningsrum som i dag finns på platsen inte räcker till då framför allt 
fotboll och ishockey idag har säsonger som löper in i varandra.  
Detta bifogas i en skrivelse från Ockelbo Hockey som även har delgett de 
övriga föreningarna denna skrivelse. 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-04-07. 
Skrivelse från Ockelbo Hockey gm Christian Stark 2021-04-05. 

Inlägg 
Anna Schönning (S), Rickard Lindstrand Levin (M) 
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<<PRODUCTION>> Slutsida för ny utskriftsrutin 

Slutsida ProduktionSlutsida ProduktionSlutsida ProduktionSlutsida ProduktionSlutsida ProduktionSlutsida ProduktionSlutsida ProduktionSlutsida Produktion

ProjektbenämningProjektbenämning ProjektkodProjektkod
Ishall

BeställareBeställare Ort

Skapad datumSkapad datum HandläggareHandläggare GranskareGranskare
2021-02-262021-02-26

KOLLEKTIVLÖNERKOLLEKTIVLÖNERKOLLEKTIVLÖNER Netto+Offert (inkl objtg)Netto+Offert (inkl objtg)Netto+Offert (inkl objtg) 2 986 tim 1,000 ObjektsfaktorObjektsfaktor
OmkostnadskalkylOmkostnadskalkylOmkostnadskalkyl 0 tim 420 kr MedeltimkostnadMedeltimkostnadMedeltimkostnad
Etablering och diverseEtablering och diverseEtablering och diverse tim
Summa arbetstidSumma arbetstidSumma arbetstid 2 986 tim

SUMMA KOLLEKTIVLÖNER:SUMMA KOLLEKTIVLÖNER:SUMMA KOLLEKTIVLÖNER:SUMMA KOLLEKTIVLÖNER: 1 254 244 kr

MATERIALKOSTNADERMATERIALKOSTNADERMATERIALKOSTNADER Material inkl. Just. (Nettokalkyl)Material inkl. Just. (Nettokalkyl)Material inkl. Just. (Nettokalkyl)Material inkl. Just. (Nettokalkyl) 1 927 964 kr
Material (Offertkalkyl)Material (Offertkalkyl)Material (Offertkalkyl) 0 kr

SUMMA MATERIAL:SUMMA MATERIAL:SUMMA MATERIAL: 1 927 964 kr

OMKOSTNADEROMKOSTNADEROMKOSTNADER Material+Just. (Omk.kalkyl)Material+Just. (Omk.kalkyl)Material+Just. (Omk.kalkyl)Material+Just. (Omk.kalkyl) 0 kr
UE (Omk.kalkyl)UE (Omk.kalkyl) 0 kr
Maskiner (Nto+Off+Omk)Maskiner (Nto+Off+Omk)Maskiner (Nto+Off+Omk) 0 kr
Tjänstemän (Nto+Off+Omk)Tjänstemän (Nto+Off+Omk)Tjänstemän (Nto+Off+Omk) 0 kr Antal månAntal mån MånadskostnadMånadskostnad
PlatschefPlatschef 0 kr 0,00,0 0,00,0
ArbetsledareArbetsledare 0 kr 0,00,0 0,00,0
EntreprenadingenjörEntreprenadingenjörEntreprenadingenjör 0 kr 0,00,0 0,00,0
Resor 0 kr 0,00,0 0,00,0

SUMMA OMKOSTNADER:SUMMA OMKOSTNADER:SUMMA OMKOSTNADER:SUMMA OMKOSTNADER: 0 kr

SUMMA EGET ARBETE:SUMMA EGET ARBETE:SUMMA EGET ARBETE: 3 182 208 kr

UE UE (Nettokalkyl)UE (Nettokalkyl) 2 409 007 kr
UE + Just. (Off.kalkyl)UE + Just. (Off.kalkyl)UE + Just. (Off.kalkyl) 0 kr

SUMMA UE:SUMMA UE: 2 409 007 kr

PROJEKTERINGPROJEKTERINGPROJEKTERING Mark/GeoteknikMark/Geoteknik kr
A-handlingarA-handlingar kr
K-handlingarK-handlingar kr
InstallationshandlingarInstallationshandlingarInstallationshandlingar kr
InstallationssamordnareInstallationssamordnareInstallationssamordnare kr
KopieringKopiering kr

SUMMA PROJEKTERING:SUMMA PROJEKTERING:SUMMA PROJEKTERING:SUMMA PROJEKTERING: 0 kr

SUMMA UE/PROJEKTERING:SUMMA UE/PROJEKTERING:SUMMA UE/PROJEKTERING:SUMMA UE/PROJEKTERING: 2 409 007 kr

INFORMATIONSRES.INFORMATIONSRES.INFORMATIONSRES. 0 kr PROJEKTKOSTNAD:PROJEKTKOSTNAD:PROJEKTKOSTNAD: 5 591 214 kr

FörsäkringarFörsäkringar kr
BankgarantiBankgaranti kr

ENTREPRENADSUMMA FÖRE PÅSLAG:ENTREPRENADSUMMA FÖRE PÅSLAG:ENTREPRENADSUMMA FÖRE PÅSLAG:ENTREPRENADSUMMA FÖRE PÅSLAG:ENTREPRENADSUMMA FÖRE PÅSLAG: 5 591 214 kr

ADMIN. / VINSTADMIN. / VINSTADMIN. / VINST Material 0 % 0 kr
UE / KonsultUE / Konsult 0 % 0 kr
OmkostnaderOmkostnader 0 % 0 kr
KollektivlönerKollektivlöner 0 % 0 kr

JusteringJustering kr

ENTREPRENADSUMMAENTREPRENADSUMMAENTREPRENADSUMMA  EXKL MOMS: EXKL MOMS: 5 591 214 kr

ENTREPRENADSUMMAENTREPRENADSUMMAENTREPRENADSUMMA INKL MOMS:INKL MOMS: 6 989 018 kr

PROJEKTDATAPROJEKTDATA NYCKELTAL

BruttoareaBruttoarea (BTA) 0 kr / m² tim / m²
BruttovolymBruttovolym (BTV) 0 kr / m³ tim / m³
Boarea (BOA) 0 kr / m² tim / m²

1

Sida

GranskareHandläggare

2021-03-11

Datum                Prod. Slutsida Omk+Off

BeställareOrtProjektbenämning

Ishall

Projektkod

Slutsida

Urval
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Bastu

Bastupanel på vägg 12x70 gran 35,00 m2 254,70 8 914,53 0,36 12,60 0,00 0,00 405,90 14 206,53
Bastupanel, 12x70 mm, gran 642,95 m 13,02 8 373,78 13,02 8 373,78

Fästmaterial 525,00 st 1,03 540,75 1,03 540,75

Träarbetare 12,60 tim 1,00 12,60 420,00 5 292,00

Bastupanel i tak 12x70 gran 6,20 m2 254,70 1 579,15 0,46 2,85 0,00 0,00 447,90 2 776,99

Bastupanel, 12x70 mm, gran 113,89 m 13,02 1 483,36 13,02 1 483,36

Fästmaterial 93,00 st 1,03 95,79 1,03 95,79

Träarbetare 2,85 tim 1,00 2,85 420,00 1 197,84

65 Bastudörr 1,00 st 4 115,18 4 115,18 1,29 1,29 0,00 0,00 4 655,97 4 655,97
65 Bastudörr av gran eller asp 7x19 1,00 st 3 846,14 3 846,14 0,60 0,60 0,00 0,00 4 098,14 4 098,14

Bastudörr av gran eller asp 7x19 1,00 st 3 790,00 3 790,00 3 790,00 3 790,00

Karmskruv, l=70 mm 9,00 st 6,24 56,14 6,24 56,14

Träarbetare 0,60 tim 1,00 0,60 420,00 252,00

78 Foderlist av furu 12x56 fabriksbeh 4,58 m 28,29 129,66 0,06 0,28 0,00 0,00 53,49 245,18

Foderlist, 12x56 mm, furu, fabriksbehandlad 5,04 m 25,53 128,72 25,53 128,72

Fästmaterial 0,92 st 1,03 0,94 1,03 0,94

Träarbetare 0,28 tim 1,00 0,28 420,00 115,52

78 Foderlist av furu 12x56 fabriksbeh 4,58 m 28,29 129,66 0,06 0,28 0,00 0,00 53,49 245,18

Foderlist, 12x56 mm, furu, fabriksbehandlad 5,04 m 25,53 128,72 25,53 128,72

Fästmaterial 0,92 st 1,03 0,94 1,03 0,94

Träarbetare 0,28 tim 1,00 0,28 420,00 115,52

65 Drevning m karm och vägg 12x100 4,58 m 2,12 9,72 0,03 0,14 0,00 0,00 14,72 67,48

Drevning m karm och vägg 12x100 4,86 m 2,00 9,72 2,00 9,72

Träarbetare 0,14 tim 1,00 0,14 420,00 57,76

Summa: Bastu 14 608,85 16,74 0,00 21 639,49

Bjälklag

Bärlina, 45x195 mm 214,00 m 40,29 8 622,23 0,10 21,40 0,00 0,00 82,29 17 610,23
K-virke C24 regel, 45x195 mm 235,40 m 34,29 8 071,18 34,29 8 071,18

Fästmaterial 535,00 st 1,03 551,05 1,03 551,05

Träarbetare 12,84 tim 1,00 12,84 420,00 5 392,80

1

Sida

GranskareHandläggare

2021-03-11

DatumNettokalkyl Grupp=Samtliga

BeställareOrtProjektbenämning

Ishall

Projektkod

Nettokalkyl-PR innehåll

Urval

BD Benämning S:a Mängd Enhet
Material
[../enh]

Material
[..-tot]

Tid
[tim/enh]

Tid
[tim-tot]

UE
[../enh]

UE
[..-tot]

Nettokostnad
[../enh]

Nettokostnad
[..-tot]
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Träarbetare 8,56 tim 1,00 8,56 420,00 3 595,20

Limträ GL28cs, 66x315 mm 25,00 m 202,39 5 059,65 0,14 3,50 0,00 0,00 261,19 6 529,65
Limträ GL28cs, 66x315 mm 26,25 m 190,79 5 008,15 190,79 5 008,15

Fästmaterial 50,00 st 1,03 51,50 1,03 51,50

Träarbetare 3,50 tim 1,00 3,50 420,00 1 470,00

34 Mellanbjälklag 400,00 m2 592,52 237 008,91 0,72 288,24 0,00 0,00 895,17 358 069,71

62 Spånskiva t=22 regelgolv 400,00 m2 87,09 34 834,31 0,14 56,00 0,00 0,00 145,89 58 354,31

Spånskiva, t=22 mm, regelgolv 432,00 m2 72,49 31 315,68 72,49 31 315,68

Trälim, 1 liter 20,00 l 72,93 1 458,63 72,93 1 458,63

Fästmaterial 2 000,00 st 1,03 2 060,00 1,03 2 060,00

Träarbetare 56,00 tim 1,00 56,00 420,00 23 520,00

34 Limträ GL28cs, 66x315 mm 396,00 m 202,39 80 144,87 0,14 55,44 0,00 0,00 261,19 103 429,67

Limträ GL28cs, 66x315 mm 415,80 m 190,79 79 329,11 190,79 79 329,11

Fästmaterial 792,00 st 1,03 815,76 1,03 815,76

Träarbetare 55,44 tim 1,00 55,44 420,00 23 284,80

34 Limträ GL30c, 90x315 mm 320,00 m 255,33 81 705,93 0,14 44,80 0,00 0,00 314,13 100 521,93

Limträ GL30c, 90x315 mm 336,00 m 241,21 81 046,73 241,21 81 046,73

Fästmaterial 640,00 st 1,03 659,20 1,03 659,20

Träarbetare 44,80 tim 1,00 44,80 420,00 18 816,00

34 Isolering träregelskiva 37 c600, t=95 mm, glasull 400,00 m2 38,92 15 569,28 0,05 20,00 0,00 0,00 59,92 23 969,28

Isolering träregelskiva 37 c600, t=95 mm, 
glasull 424,00 m2 36,72 15 569,28 36,72 15 569,28

Träarbetare 20,00 tim 1,00 20,00 420,00 8 400,00

34 Glespanel i tak 22x95, s300 400,00 m2 31,02 12 408,67 0,13 52,00 0,00 0,00 85,62 34 248,67

Läkt, 22x95 mm, råhyvlat 1 540,00 m 7,82 12 037,87 7,82 12 037,87

Fästmaterial 360,00 st 1,03 370,80 1,03 370,80

Träarbetare 52,00 tim 1,00 52,00 420,00 21 840,00

64 Gipsskiva Normal t=13 b=900 i tak 400,00 m2 30,86 12 345,85 0,15 60,00 0,00 0,00 93,86 37 545,86

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 432,00 m2 27,24 11 766,25 27,24 11 766,25

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 6 000,00 st 0,10 579,60 0,10 579,60

Träarbetare 60,00 tim 1,00 60,00 420,00 25 200,00

Summa: Bjälklag 250 690,80 313,14 0,00 382 209,60

2
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GranskareHandläggare

2021-03-11

DatumNettokalkyl Grupp=Samtliga

BeställareOrtProjektbenämning
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Projektkod

Nettokalkyl-PR innehåll

Urval

BD Benämning S:a Mängd Enhet
Material
[../enh]
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[..-tot]
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[tim/enh]
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Entré

27 Isolerat betonggolv 53,00 m2 590,72 31 307,98 0,48 25,30 267,00 14 151,00 1 058,18 56 083,68
27 Stålglättning i samband med gjutning 53,00 m2 0,00 0,00 0,08 4,24 0,00 0,00 33,60 1 780,80

Betongarbetare 4,24 tim 1,00 4,24 420,00 1 780,80

27 Avjämning med sloda och laser 53,00 m2 0,00 0,00 0,02 1,06 0,00 0,00 8,40 445,20

Betongarbetare 1,06 tim 1,00 1,06 420,00 445,20

27 Betong C28/35, i grundplatta (pump/roterbil) 7,95 m3 1 336,78 10 627,41 0,18 1,45 0,00 0,00 1 413,22 11 235,11

Betong C28/35, d max 32 mm, XC2 8,35 m3 1 230,00 10 267,43 1 230,00 10 267,43

Tillägg betong, pumpbetong 8,35 m3 43,13 359,99 43,13 359,99

Betongarbetare 1,45 tim 1,00 1,45 420,00 607,70

27 Tillägg betong i platta på mark t<=120,  NL99 53,00 m2 0,00 0,00 0,02 1,06 0,00 0,00 8,40 445,20

Betongarbetare 1,06 tim 1,00 1,06 420,00 445,20

27 Armeringsnät NK500AB-W 6150, i platta på mark 53,00 m2 68,01 3 604,32 0,04 2,12 0,00 0,00 84,81 4 494,72

Armeringsnät NK500AB-W 6150 63,60 m2 51,20 3 256,33 51,20 3 256,33

Markdistans täckskikt, t=40-50 mm 265,00 st 1,31 348,00 1,31 348,00

Betongarbetare 2,12 tim 1,00 2,12 420,00 890,40

27 Armeringsnät NK500AB-W 6150, i platta på mark 53,00 m2 68,01 3 604,32 0,04 2,12 0,00 0,00 84,81 4 494,72

Armeringsnät NK500AB-W 6150 63,60 m2 51,20 3 256,33 51,20 3 256,33

Markdistans täckskikt, t=40-50 mm 265,00 st 1,31 348,00 1,31 348,00

Betongarbetare 2,12 tim 1,00 2,12 420,00 890,40

27
Cellplastisolering EPS, 80 kPa, t=100 mm, 
lambda 0,038 53,00 m2 97,47 5 166,10 0,07 3,71 0,00 0,00 126,87 6 724,30

Cellplastisolering EPS, 80 kPa, t=100 mm, 
lambda 0,038 56,18 m2 91,96 5 166,10 91,96 5 166,10

Träarbetare 3,71 tim 1,00 3,71 420,00 1 558,20

27
Cellplastisolering EPS, 80 kPa, t=100 mm, 
lambda 0,038 53,00 m2 97,47 5 166,10 0,07 3,71 0,00 0,00 126,87 6 724,30

Cellplastisolering EPS, 80 kPa, t=100 mm, 
lambda 0,038 56,18 m2 91,96 5 166,10 91,96 5 166,10

Träarbetare 3,71 tim 1,00 3,71 420,00 1 558,20

27
Cellplastisolering EPS, 80 kPa, t=50 mm, lambda 
0,038 53,00 m2 50,00 2 649,79 0,07 3,71 0,00 0,00 79,40 4 207,99

Cellplastisolering EPS, 80 kPa, t=50 mm, 
lambda 0,038 56,18 m2 47,17 2 649,79 47,17 2 649,79

3
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Träarbetare 3,71 tim 1,00 3,71 420,00 1 558,20

27 Justering av bädd, isolering i grund 53,00 m2 0,00 0,00 0,02 1,06 0,00 0,00 8,40 445,20

Betongarbetare 1,06 tim 1,00 1,06 420,00 445,20

23 Dräneringslager av tvättad makadam t<150 (UE) 53,00 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 7 950,00 150,00 7 950,00

Dräneringslager av tvättad makadam, t<150 
mm 53,00 m2 150,00 7 950,00 150,00 7 950,00

23 Fyllning av komprimerat grus t<200 (UE) 53,00 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 117,00 6 201,00 117,00 6 201,00

Fyllning av komprimerat grus, t<200 mm 53,00 m2 117,00 6 201,00 117,00 6 201,00

23 Fiberduk bruksklass N1 53,00 m2 9,24 489,92 0,02 1,06 0,00 0,00 17,64 935,12

Fiberduk bruksklass N1, geotextil 54,59 m2 8,97 489,92 8,97 489,92

Arbetare 1,06 tim 1,00 1,06 420,00 445,20

Schakt grund 55,00 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Schakt grund 55,00 m2 0,00 0,00 0,00 0,00

Schakt grund 55,00 m2 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Gjuten kantbalk med L-element 37,00 m 1 440,51 53 298,98 1,74 64,30 15,46 571,97 2 185,92 80 878,86

24
L-kantelement EPS 200, h=400, fiberarmerad 
betong 39,00 m 294,67 11 491,94 0,43 16,77 0,00 0,00 475,27 18 535,34

L-kantelement EPS 200, h=400 mm, t=100 
mm, fiberarmerad betong 40,95 m 277,20 11 351,34 277,20 11 351,34

Fästmaterial 136,50 st 1,03 140,60 1,03 140,60

Träarbetare 16,77 tim 1,00 16,77 420,00 7 043,40

24
L-kantelement hörn EPS 200, h=400, 600x600, 
fiberarmerad betong 74,00 st 444,01 32 856,37 0,52 38,18 0,00 0,00 660,73 48 893,65

L-kantelement hörn EPS 200, h=400 mm, 
600x600 mm, t=100 mm, fiberarmerad betong 74,00 st 440,40 32 589,60 440,40 32 589,60

Fästmaterial 259,00 st 1,03 266,77 1,03 266,77

Träarbetare 38,18 tim 1,00 38,18 420,00 16 037,28

24
Cellplastisolering XPS, 200 kPa, t=70 mm, 
lambda 0,037 22,20 m2 119,78 2 659,12 0,07 1,55 0,00 0,00 149,18 3 311,80

Cellplastisolering XPS, 200 kPa, t=70 mm, 
lambda 0,037 23,53 m2 113,00 2 659,12 113,00 2 659,12

Träarbetare 1,55 tim 1,00 1,55 420,00 652,68

24 Fyllning av komprimerat grus (UE) 1,43 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 399,00 571,97 399,00 571,97

Fyllning av komprimerat grus 1,43 m3 399,00 571,97 399,00 571,97
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24 Betong C28/35, i sula (pump/roterbil) 2,22 m3 1 336,78 2 967,65 0,38 0,84 0,00 0,00 1 495,54 3 320,10

Betong C28/35, d max 32 mm, XC2 2,33 m3 1 230,00 2 867,13 1 230,00 2 867,13

Tillägg betong, pumpbetong 2,33 m3 43,13 100,52 43,13 100,52

Betongarbetare 0,84 tim 1,00 0,84 420,00 352,45

24 Armering K500C-T Ø 10 i plattor och sulor 130,42 kg 11,04 1 439,77 0,02 3,23 0,00 0,00 21,44 2 796,06

Armering K500C-T, d=10 mm 143,46 kg 9,85 1 413,17 9,85 1 413,17

Armeringstillbehör, fästmaterial 26,08 st 1,02 26,61 1,02 26,61

Betongarbetare 2,37 tim 1,00 2,37 420,00 996,95

Betongarbetare 0,32 tim 1,00 0,32 420,00 134,75

Betongarbetare 0,53 tim 1,00 0,53 420,00 224,59

24 Armering K500C-T Ø 12 i plattor och sulor 64,95 kg 11,60 753,65 0,02 1,49 0,00 0,00 21,25 1 379,98

Armering K500C-T, d=12 mm 71,45 kg 10,36 740,40 10,36 740,40

Armeringstillbehör, fästmaterial 12,99 st 1,02 13,25 1,02 13,25

Betongarbetare 1,07 tim 1,00 1,07 420,00 447,38

Betongarbetare 0,16 tim 1,00 0,16 420,00 67,11

Betongarbetare 0,27 tim 1,00 0,27 420,00 111,84

24 Armering K500C-T Ø 12 i plattor och sulor 97,43 kg 11,60 1 130,48 0,02 2,24 0,00 0,00 21,25 2 069,97

Armering K500C-T, d=12 mm 107,17 kg 10,36 1 110,60 10,36 1 110,60

Armeringstillbehör, fästmaterial 19,49 st 1,02 19,87 1,02 19,87

Betongarbetare 1,60 tim 1,00 1,60 420,00 671,07

Betongarbetare 0,24 tim 1,00 0,24 420,00 100,66

Betongarbetare 0,40 tim 1,00 0,40 420,00 167,77

31 Yttervägg lågenergihus - utvändig panel 185,00 m2 478,53 88 528,31 1,11 205,20 0,00 0,00 944,39 174 712,37

53 Ytterpanelbräda 22x120 185,00 m 12,68 2 345,64 0,05 9,25 0,00 0,00 33,68 6 230,64

Ytterpanel, 22x120 mm 203,50 m 11,25 2 288,48 11,25 2 288,48

Fästmaterial 55,50 st 1,03 57,17 1,03 57,17

Träarbetare 9,25 tim 1,00 9,25 420,00 3 885,00

53 Spikläkt på vägg 34x70 mm, s600 185,00 m2 21,63 4 001,76 0,10 18,50 0,00 0,00 63,63 11 771,76

Virke, 34x70 mm, råhyvlat 345,95 m 11,40 3 944,59 11,40 3 944,59

Fästmaterial 55,50 st 1,03 57,17 1,03 57,17

Träarbetare 18,50 tim 1,00 18,50 420,00 7 770,00

31
Isolering fasadskiva västkustskiva 33, t=50 mm, 
stenull med vindskydd/distans 185,00 m2 104,77 19 383,21 0,11 20,35 0,00 0,00 150,97 27 930,21
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Isolering fasadskiva västkustskiva 33, t=50 
mm, stenull 196,10 m2 91,07 17 858,81 91,07 17 858,81

Fästmaterial 1 480,00 st 1,03 1 524,40 1,03 1 524,40

Träarbetare 20,35 tim 1,00 20,35 420,00 8 547,00

31 Ytterväggsstomme 45x195 mm, s600 bärande 185,00 m2 120,70 22 329,28 0,27 49,95 0,00 0,00 234,10 43 308,28

Träregel, 45x195 mm, råhyvlat 590,15 m 31,39 18 524,04 31,39 18 524,04

K-virke C24 regel, 45x195 mm 74,00 m 34,29 2 537,25 34,29 2 537,25

Sylltätning XSS 002, b=200 mm, extr. 
polyeten 74,00 m 14,56 1 077,44 14,56 1 077,44

Fästmaterial 185,00 st 1,03 190,55 1,03 190,55

Träarbetare 42,55 tim 1,00 42,55 420,00 17 871,00

Träarbetare 7,40 tim 1,00 7,40 420,00 3 108,00

51 Isolering träregelskiva 37 c600, t=170 mm, glasull 185,00 m2 67,12 12 418,03 0,06 11,10 0,00 0,00 92,32 17 080,03

Isolering träregelskiva 37 c600, t=170 mm, 
glasull 196,10 m2 63,33 12 418,03 63,33 12 418,03

Träarbetare 11,10 tim 1,00 11,10 420,00 4 662,00

51 Plastfolie 0,2 på vägg 185,00 m2 12,78 2 364,28 0,03 5,55 0,00 0,00 25,38 4 695,28

Plastfolie, t=0,2 mm 212,75 m2 10,22 2 173,73 10,22 2 173,73

Fästmaterial 185,00 st 1,03 190,55 1,03 190,55

Träarbetare 5,55 tim 1,00 5,55 420,00 2 331,00

51 Spikregel på vägg 45x70, s600 185,00 m2 19,19 3 549,99 0,10 18,50 0,00 0,00 61,19 11 319,99

Träregel, 45x70 mm, råhyvlat 339,84 m 10,28 3 492,82 10,28 3 492,82

Fästmaterial 55,50 st 1,03 57,17 1,03 57,17

Träarbetare 18,50 tim 1,00 18,50 420,00 7 770,00

61 Isolering träregelskiva 37 c600, t=70 mm, stenull 185,00 m2 33,20 6 141,50 0,05 9,25 0,00 0,00 54,20 10 026,50

Isolering träregelskiva 37 c600, t=70 mm, 
stenull 196,10 m2 31,32 6 141,50 31,32 6 141,50

Träarbetare 9,25 tim 1,00 9,25 420,00 3 885,00

61
Fiberriktad spånskiva OSB3, Nexfor, t=11,  
b=1200, på vägg 185,00 m2 44,75 8 278,10 0,15 27,75 0,00 0,00 107,75 19 933,10

Fiberriktad spånskiva OSB3 t=11 mm, 
b=1200 mm 199,80 m2 36,66 7 325,35 36,66 7 325,35

Fästmaterial 925,00 st 1,03 952,75 1,03 952,75

Träarbetare 27,75 tim 1,00 27,75 420,00 11 655,00
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61 Gipsskiva Normal t=13 b=900 på yttervägg 185,00 m2 30,86 5 709,96 0,16 29,60 0,00 0,00 98,06 18 141,96

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 199,80 m2 27,24 5 441,89 27,24 5 441,89

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 2 775,00 st 0,10 268,07 0,10 268,07

Träarbetare 24,05 tim 1,00 24,05 420,00 10 101,00

Träarbetare 5,55 tim 1,00 5,55 420,00 2 331,00

72 Sockellist av furu 12x56 fabriksbeh 77,15 m 26,01 2 006,57 0,07 5,40 0,00 0,00 55,41 4 274,63

Sockellist, 12x56 mm, furu, fabriksbehandlad 84,86 m 23,27 1 974,78 23,27 1 974,78

Fästmaterial 30,86 st 1,03 31,78 1,03 31,78

Träarbetare 5,40 tim 1,00 5,40 420,00 2 268,06

Hiss 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Hiss 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00

Hiss 1,00 st 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

63 Innerväggar 40,00 m2 289,78 11 591,00 0,83 33,14 0,00 0,00 637,69 25 507,78

72 Sockellist av furu 12x56 fabriksbeh 16,68 m 26,01 433,85 0,07 1,17 0,00 0,00 55,41 924,24

Sockellist, 12x56 mm, furu, fabriksbehandlad 18,35 m 23,27 426,98 23,27 426,98

Fästmaterial 6,67 st 1,03 6,87 1,03 6,87

Träarbetare 1,17 tim 1,00 1,17 420,00 490,39

63 Gipsskiva Normal t=13 b=900 på innervägg 40,00 m2 30,86 1 234,59 0,13 5,20 0,00 0,00 85,46 3 418,59

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 43,20 m2 27,24 1 176,63 27,24 1 176,63

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 600,00 st 0,10 57,96 0,10 57,96

Träarbetare 5,20 tim 1,00 5,20 420,00 2 184,00

63
Fiberriktad spånskiva OSB3, Nexfor, t=11,  
b=1200, på vägg 40,00 m2 44,75 1 789,86 0,15 6,00 0,00 0,00 107,75 4 309,86

Fiberriktad spånskiva OSB3 t=11 mm, 
b=1200 mm 43,20 m2 36,66 1 583,86 36,66 1 583,86

Fästmaterial 200,00 st 1,03 206,00 1,03 206,00

Träarbetare 6,00 tim 1,00 6,00 420,00 2 520,00

63
Innerväggsstomme enkel XR 95/95 (450) h=2,5 
ACOUnomic 40,00 m2 80,91 3 236,41 0,16 6,40 0,00 0,00 148,11 5 924,41

Stålprofil XR 95, t=0.46 mm, ljudregel 94,50 m 18,57 1 754,57 18,57 1 754,57

Kantprofil AC 95/40, t=0,46 mm 33,60 m 41,65 1 399,44 41,65 1 399,44

Fästmaterial 80,00 st 1,03 82,40 1,03 82,40

Träarbetare 6,40 tim 1,00 6,40 420,00 2 688,00
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63 Isolering stålregelskiva 37 c450, t=45 mm, stenull 40,00 m2 35,95 1 438,00 0,05 2,00 0,00 0,00 56,95 2 278,00

Isolering stålregelskiva 37 c450, t=45 mm, 
stenull 42,40 m2 33,92 1 438,00 33,92 1 438,00

Träarbetare 2,00 tim 1,00 2,00 420,00 840,00

63
Fiberriktad spånskiva OSB3, Nexfor, t=11,  
b=1200, på vägg 40,00 m2 44,75 1 789,86 0,15 6,00 0,00 0,00 107,75 4 309,86

Fiberriktad spånskiva OSB3 t=11 mm, 
b=1200 mm 43,20 m2 36,66 1 583,86 36,66 1 583,86

Fästmaterial 200,00 st 1,03 206,00 1,03 206,00

Träarbetare 6,00 tim 1,00 6,00 420,00 2 520,00

63 Gipsskiva Normal t=13 b=900 på innervägg 40,00 m2 30,86 1 234,59 0,13 5,20 0,00 0,00 85,46 3 418,59

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 43,20 m2 27,24 1 176,63 27,24 1 176,63

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 600,00 st 0,10 57,96 0,10 57,96

Träarbetare 5,20 tim 1,00 5,20 420,00 2 184,00

72 Sockellist av furu 12x56 fabriksbeh 16,68 m 26,01 433,85 0,07 1,17 0,00 0,00 55,41 924,24

Sockellist, 12x56 mm, furu, fabriksbehandlad 18,35 m 23,27 426,98 23,27 426,98

Fästmaterial 6,67 st 1,03 6,87 1,03 6,87

Träarbetare 1,17 tim 1,00 1,17 420,00 490,39

34 Mellanbjälklag 36,00 m2 592,52 21 330,80 0,72 25,94 0,00 0,00 895,17 32 226,27

62 Spånskiva t=22 regelgolv 36,00 m2 87,09 3 135,09 0,14 5,04 0,00 0,00 145,89 5 251,89

Spånskiva, t=22 mm, regelgolv 38,88 m2 72,49 2 818,41 72,49 2 818,41

Trälim, 1 liter 1,80 l 72,93 131,28 72,93 131,28

Fästmaterial 180,00 st 1,03 185,40 1,03 185,40

Träarbetare 5,04 tim 1,00 5,04 420,00 2 116,80

34 Limträ GL28cs, 66x315 mm 35,64 m 202,39 7 213,04 0,14 4,99 0,00 0,00 261,19 9 308,67

Limträ GL28cs, 66x315 mm 37,42 m 190,79 7 139,62 190,79 7 139,62

Fästmaterial 71,28 st 1,03 73,42 1,03 73,42

Träarbetare 4,99 tim 1,00 4,99 420,00 2 095,63

34 Limträ GL30c, 90x315 mm 28,80 m 255,33 7 353,53 0,14 4,03 0,00 0,00 314,13 9 046,97

Limträ GL30c, 90x315 mm 30,24 m 241,21 7 294,21 241,21 7 294,21

Fästmaterial 57,60 st 1,03 59,33 1,03 59,33

Träarbetare 4,03 tim 1,00 4,03 420,00 1 693,44

34 Isolering träregelskiva 37 c600, t=95 mm, glasull 36,00 m2 38,92 1 401,24 0,05 1,80 0,00 0,00 59,92 2 157,24
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Isolering träregelskiva 37 c600, t=95 mm, 
glasull 38,16 m2 36,72 1 401,24 36,72 1 401,24

Träarbetare 1,80 tim 1,00 1,80 420,00 756,00

34 Glespanel i tak 22x95, s300 36,00 m2 31,02 1 116,78 0,13 4,68 0,00 0,00 85,62 3 082,38

Läkt, 22x95 mm, råhyvlat 138,60 m 7,82 1 083,41 7,82 1 083,41

Fästmaterial 32,40 st 1,03 33,37 1,03 33,37

Träarbetare 4,68 tim 1,00 4,68 420,00 1 965,60

64 Gipsskiva Normal t=13 b=900 i tak 36,00 m2 30,86 1 111,13 0,15 5,40 0,00 0,00 93,86 3 379,13

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 38,88 m2 27,24 1 058,96 27,24 1 058,96

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 540,00 st 0,10 52,16 0,10 52,16

Träarbetare 5,40 tim 1,00 5,40 420,00 2 268,00

65
Montering / komplettering innerdörr (exklusive 
dörr) 4,00 st 878,79 3 515,17 1,58 6,30 0,00 0,00 1 540,69 6 162,74

65 Montering lätt innerdörr 4,00 st 56,14 224,56 0,60 2,40 0,00 0,00 308,14 1 232,56

Karmskruv, l=70 mm 36,00 st 6,24 224,56 6,24 224,56

Träarbetare 2,40 tim 1,00 2,40 420,00 1 008,00

65 Foderlist av furu 12x56 fabriksbeh 21,14 m 28,29 597,84 0,06 1,27 0,00 0,00 53,49 1 130,46

Foderlist, 12x56 mm, furu, fabriksbehandlad 23,25 m 25,53 593,48 25,53 593,48

Fästmaterial 4,23 st 1,03 4,35 1,03 4,35

Träarbetare 1,27 tim 1,00 1,27 420,00 532,63

65 Foderlist av furu 12x56 fabriksbeh 21,14 m 28,29 597,84 0,06 1,27 0,00 0,00 53,49 1 130,46

Foderlist, 12x56 mm, furu, fabriksbehandlad 23,25 m 25,53 593,48 25,53 593,48

Fästmaterial 4,23 st 1,03 4,35 1,03 4,35

Träarbetare 1,27 tim 1,00 1,27 420,00 532,63

65 Drevning m karm och vägg 12x100 21,14 m 2,12 44,81 0,03 0,63 0,00 0,00 14,72 311,12

Drevning m karm och vägg 12x100 22,40 m 2,00 44,81 2,00 44,81

Träarbetare 0,63 tim 1,00 0,63 420,00 266,31

78 Dörrtrycke 4,00 par 465,00 1 860,00 0,15 0,60 0,00 0,00 528,00 2 112,00

Dörrtrycke 4,00 par 465,00 1 860,00 465,00 1 860,00

Träarbetare 0,60 tim 1,00 0,60 420,00 252,00

78 Toalettbehör Assa 262E 1,33 st 142,60 190,13 0,10 0,13 0,00 0,00 184,60 246,13

Wc-behör Assa 262 1,33 st 142,60 190,13 142,60 190,13

Träarbetare 0,13 tim 1,00 0,13 420,00 56,00
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Trappa stål 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Trappa stål 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00

Trappa stål 1,00 st 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Entreparti 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Entreparti 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00

Entreparti 1,00 st 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Glasparti 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Glasparti 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00

Glasparti 1,00 st 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

40 Tak 53,00 m2 538,78 28 555,50 0,97 51,41 0,00 0,00 946,18 50 147,70

43 Takshingel typ K 53,00 m2 123,49 6 544,91 0,20 10,60 0,00 0,00 207,49 10 996,91

Shingel, raw svart 55,65 m2 114,67 6 381,14 114,67 6 381,14

Fästmaterial 159,00 st 1,03 163,77 1,03 163,77

Träarbetare 10,60 tim 1,00 10,60 420,00 4 452,00

43 Vindskydd av papp i tak 53,00 m2 23,03 1 220,37 0,05 2,65 0,00 0,00 44,03 2 333,37

Vindskydd, papp 58,30 m2 19,06 1 111,19 19,06 1 111,19

Fästmaterial 106,00 st 1,03 109,18 1,03 109,18

Träarbetare 2,65 tim 1,00 2,65 420,00 1 113,00

40 Inbrädning yttertak 23x120 mm, underlagsspont 53,00 m2 58,73 3 112,88 0,11 5,83 0,00 0,00 104,93 5 561,48

Virke underlagsspont, 23x120 mm 506,42 m 5,82 2 949,11 5,82 2 949,11

Fästmaterial 159,00 st 1,03 163,77 1,03 163,77

Träarbetare 5,83 tim 1,00 5,83 420,00 2 448,60

42 Luftningsläkt 45x45 88,33 m 8,34 736,36 0,05 4,42 0,00 0,00 29,34 2 591,36

Träregel, 45x45 mm, råhyvlat 97,17 m 7,39 718,16 7,39 718,16

Fästmaterial 17,67 st 1,03 18,20 1,03 18,20

Träarbetare 4,42 tim 1,00 4,42 420,00 1 855,00

41 Limträ GL28cs, 42x225 mm 44,17 m 95,88 4 234,52 0,14 6,18 0,00 0,00 154,68 6 831,52

Limträ GL28cs, 42x225 mm 46,38 m 89,35 4 143,54 89,35 4 143,54

Fästmaterial 88,33 st 1,03 90,98 1,03 90,98

Träarbetare 6,18 tim 1,00 6,18 420,00 2 597,00

42
Isolering, t=220 mm, mineralull, snedtaksskiva kl 
0,036, m pappbeläggning 53,00 m2 148,07 7 847,88 0,09 4,77 0,00 0,00 185,87 9 851,28

Isolering snedtaksskiva 36 pappersbelagd, 
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t=220 mm, stenull 56,18 m2 138,72 7 793,29 138,72 7 793,29

Fästmaterial 53,00 st 1,03 54,59 1,03 54,59

Träarbetare 4,77 tim 1,00 4,77 420,00 2 003,40

42 Armerad plastfolie 0,2 i tak 53,00 m2 28,35 1 502,47 0,04 2,12 0,00 0,00 45,15 2 392,87

Armerad plastfolie, t=0,2 mm 60,95 m2 23,76 1 447,88 23,76 1 447,88

Fästmaterial 53,00 st 1,03 54,59 1,03 54,59

Träarbetare 2,12 tim 1,00 2,12 420,00 890,40

40 Glespanel i tak 28x70, s300 53,00 m2 32,46 1 720,30 0,13 6,89 0,00 0,00 87,06 4 614,10

Läkt, 28x70 mm, råhyvlat 204,05 m 8,19 1 671,17 8,19 1 671,17

Fästmaterial 47,70 st 1,03 49,13 1,03 49,13

Träarbetare 6,89 tim 1,00 6,89 420,00 2 893,80

64 Gipsskiva Normal t=13 b=900 i tak 53,00 m2 30,86 1 635,83 0,15 7,95 0,00 0,00 93,86 4 974,83

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 57,24 m2 27,24 1 559,03 27,24 1 559,03

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 795,00 st 0,10 76,80 0,10 76,80

Träarbetare 7,95 tim 1,00 7,95 420,00 3 339,00

Avväxlingar 1,00 st 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

Avväxlingar 1,00 st 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Avväxlingar 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00

Skärmtak 1,00 st 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00
Skärmtak 1,00 st 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Skärmtak 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00

Summa: Entré 268 127,75 411,59 364 722,97 805 719,42

Plan 1

63 Innerväg 63,00 m2 289,78 18 255,83 0,83 52,19 0,00 0,00 637,69 40 174,76
72 Sockellist av furu 12x56 fabriksbeh 26,27 m 26,01 683,32 0,07 1,84 0,00 0,00 55,41 1 455,68

Sockellist, 12x56 mm, furu, fabriksbehandlad 28,90 m 23,27 672,49 23,27 672,49

Fästmaterial 10,51 st 1,03 10,82 1,03 10,82

Träarbetare 1,84 tim 1,00 1,84 420,00 772,37

63 Gipsskiva Normal t=13 b=900 på innervägg 63,00 m2 30,86 1 944,47 0,13 8,19 0,00 0,00 85,46 5 384,27

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 68,04 m2 27,24 1 853,19 27,24 1 853,19

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 945,00 st 0,10 91,29 0,10 91,29
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Träarbetare 8,19 tim 1,00 8,19 420,00 3 439,80

63
Fiberriktad spånskiva OSB3, Nexfor, t=11,  
b=1200, på vägg 63,00 m2 44,75 2 819,03 0,15 9,45 0,00 0,00 107,75 6 788,03

Fiberriktad spånskiva OSB3 t=11 mm, 
b=1200 mm 68,04 m2 36,66 2 494,58 36,66 2 494,58

Fästmaterial 315,00 st 1,03 324,45 1,03 324,45

Träarbetare 9,45 tim 1,00 9,45 420,00 3 969,00

63
Innerväggsstomme enkel XR 95/95 (450) h=2,5 
ACOUnomic 63,00 m2 80,91 5 097,35 0,16 10,08 0,00 0,00 148,11 9 330,95

Stålprofil XR 95, t=0.46 mm, ljudregel 148,84 m 18,57 2 763,45 18,57 2 763,45

Kantprofil AC 95/40, t=0,46 mm 52,92 m 41,65 2 204,12 41,65 2 204,12

Fästmaterial 126,00 st 1,03 129,78 1,03 129,78

Träarbetare 10,08 tim 1,00 10,08 420,00 4 233,60

63 Isolering stålregelskiva 37 c450, t=45 mm, stenull 63,00 m2 35,95 2 264,84 0,05 3,15 0,00 0,00 56,95 3 587,84

Isolering stålregelskiva 37 c450, t=45 mm, 
stenull 66,78 m2 33,92 2 264,84 33,92 2 264,84

Träarbetare 3,15 tim 1,00 3,15 420,00 1 323,00

63
Fiberriktad spånskiva OSB3, Nexfor, t=11,  
b=1200, på vägg 63,00 m2 44,75 2 819,03 0,15 9,45 0,00 0,00 107,75 6 788,03

Fiberriktad spånskiva OSB3 t=11 mm, 
b=1200 mm 68,04 m2 36,66 2 494,58 36,66 2 494,58

Fästmaterial 315,00 st 1,03 324,45 1,03 324,45

Träarbetare 9,45 tim 1,00 9,45 420,00 3 969,00

63 Gipsskiva Normal t=13 b=900 på innervägg 63,00 m2 30,86 1 944,47 0,13 8,19 0,00 0,00 85,46 5 384,27

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 68,04 m2 27,24 1 853,19 27,24 1 853,19

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 945,00 st 0,10 91,29 0,10 91,29

Träarbetare 8,19 tim 1,00 8,19 420,00 3 439,80

72 Sockellist av furu 12x56 fabriksbeh 26,27 m 26,01 683,32 0,07 1,84 0,00 0,00 55,41 1 455,68

Sockellist, 12x56 mm, furu, fabriksbehandlad 28,90 m 23,27 672,49 23,27 672,49

Fästmaterial 10,51 st 1,03 10,82 1,03 10,82

Träarbetare 1,84 tim 1,00 1,84 420,00 772,37

63 Våtrumsvägga  (en sida) 88,00 m2 428,85 37 739,02 0,94 83,09 0,00 0,00 825,41 72 636,28
72 Sockellist av furu 12x56 fabriksbeh 36,70 m 26,01 954,47 0,07 2,57 0,00 0,00 55,41 2 033,34

Sockellist, 12x56 mm, furu, fabriksbehandlad 40,37 m 23,27 939,36 23,27 939,36
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Fästmaterial 14,68 st 1,03 15,12 1,03 15,12

Träarbetare 2,57 tim 1,00 2,57 420,00 1 078,86

63 Gipsskiva Våtrum t=2x13 b=900 på innervägg 88,00 m2 206,61 18 181,58 0,21 18,48 0,00 0,00 294,81 25 943,18

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, våtrum 190,08 m2 94,53 17 967,92 94,53 17 967,92

Gipsskruv 3,5X38 mm,  stål, FZB 1 760,00 st 0,12 213,66 0,12 213,66

Träarbetare 18,48 tim 1,00 18,48 420,00 7 761,60

63
Fiberriktad spånskiva OSB3, Nexfor, t=11,  
b=1200, på vägg 88,00 m2 44,75 3 937,69 0,15 13,20 0,00 0,00 107,75 9 481,69

Fiberriktad spånskiva OSB3 t=11 mm, 
b=1200 mm 95,04 m2 36,66 3 484,49 36,66 3 484,49

Fästmaterial 440,00 st 1,03 453,20 1,03 453,20

Träarbetare 13,20 tim 1,00 13,20 420,00 5 544,00

63
Innerväggsstomme enkel 70/70 (450) h=2,5 
polyetendukstätad 88,00 m2 45,76 4 026,45 0,16 14,08 0,00 0,00 112,96 9 940,05

Stålprofil 70, t=0,5 mm, skarvbar 
standardregel 207,90 m 10,41 2 165,11 10,41 2 165,11

Stålprofil SKP 70, t=0.46 mm, skena med 4 
mm polyetenduk 73,92 m 22,73 1 680,05 22,73 1 680,05

Fästmaterial 176,00 st 1,03 181,28 1,03 181,28

Träarbetare 14,08 tim 1,00 14,08 420,00 5 913,60

63
Anslutning enkel 70/70 polyetendukstätad till 
vägg 44,00 m 29,78 1 310,32 0,07 3,08 0,00 0,00 59,18 2 603,92

Stålprofil RP 70, t=0,5 mm, regel med 4 mm 
polyeten 46,20 m 26,40 1 219,68 26,40 1 219,68

Fästmaterial 88,00 st 1,03 90,64 1,03 90,64

Träarbetare 3,08 tim 1,00 3,08 420,00 1 293,60

63
Fiberriktad spånskiva OSB3, Nexfor, t=11,  
b=1200, på vägg 88,00 m2 44,75 3 937,69 0,15 13,20 0,00 0,00 107,75 9 481,69

Fiberriktad spånskiva OSB3 t=11 mm, 
b=1200 mm 95,04 m2 36,66 3 484,49 36,66 3 484,49

Fästmaterial 440,00 st 1,03 453,20 1,03 453,20

Träarbetare 13,20 tim 1,00 13,20 420,00 5 544,00

63 Gipsskiva Normal t=2x13 b=900 på innervägg 88,00 m2 61,26 5 390,82 0,21 18,48 0,00 0,00 149,46 13 152,42

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 190,08 m2 27,24 5 177,15 27,24 5 177,15

Gipsskruv 3,5X38 mm,  stål, FZB 1 760,00 st 0,12 213,66 0,12 213,66
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Träarbetare 18,48 tim 1,00 18,48 420,00 7 761,60

31 Vägg mot yttervägg 221,00 m2 374,47 82 757,02 0,84 185,64 0,00 0,00 727,26 160 723,96
31 Ytterväggsstomme 45x145 mm, s450 bärande 221,00 m2 97,56 21 559,68 0,26 57,46 0,00 0,00 206,76 45 692,88

Träregel, 45x145 mm, råhyvlat 850,85 m 18,86 16 048,99 18,86 16 048,99

K-virke C24 regel, 45x145 mm 97,24 m 24,98 2 428,59 24,98 2 428,59

Syllisolering, b=150 mm 88,40 m 32,29 2 854,47 32,29 2 854,47

Fästmaterial 221,00 st 1,03 227,63 1,03 227,63

Träarbetare 57,46 tim 1,00 57,46 420,00 24 133,20

51
Isolering träregelskiva 36 c450, t=145 mm, 
ultimate glasull 221,00 m2 91,16 20 146,36 0,06 13,26 0,00 0,00 116,36 25 715,56

Isolering träregelskiva 36 c450, t=145 mm, 
ultimate glasull 234,26 m2 86,00 20 146,36 86,00 20 146,36

Träarbetare 13,26 tim 1,00 13,26 420,00 5 569,20

51 Plastfolie 0,2 på vägg 221,00 m2 12,78 2 824,36 0,03 6,63 0,00 0,00 25,38 5 608,96

Plastfolie, t=0,2 mm 254,15 m2 10,22 2 596,73 10,22 2 596,73

Fästmaterial 221,00 st 1,03 227,63 1,03 227,63

Träarbetare 6,63 tim 1,00 6,63 420,00 2 784,60

51 Spikregel på vägg 45x45, s600 221,00 m2 14,13 3 122,77 0,10 22,10 0,00 0,00 56,13 12 404,77

Träregel, 45x45 mm, råhyvlat 413,27 m 7,39 3 054,48 7,39 3 054,48

Fästmaterial 66,30 st 1,03 68,29 1,03 68,29

Träarbetare 22,10 tim 1,00 22,10 420,00 9 282,00

61 Isolering träregelskiva 37 c600, t=45 mm, glasull 221,00 m2 21,08 4 659,43 0,05 11,05 0,00 0,00 42,08 9 300,43

Isolering träregelskiva 37 c600, t=45 mm, 
glasull 234,26 m2 19,89 4 659,43 19,89 4 659,43

Träarbetare 11,05 tim 1,00 11,05 420,00 4 641,00

61 K-plywood t=12 vägg 221,00 m2 87,34 19 301,10 0,16 35,36 0,00 0,00 154,54 34 152,30

K-Plywood P30, t=12 mm 238,68 m2 76,10 18 162,95 76,10 18 162,95

Fästmaterial 1 105,00 st 1,03 1 138,15 1,03 1 138,15

Träarbetare 35,36 tim 1,00 35,36 420,00 14 851,20

61 Kortlingsprofil EPT600 98,12 st 21,13 2 073,61 0,02 1,96 0,00 0,00 29,53 2 897,85

Stålprofil EPT 600 , t=0,9 mm, kortlingsprofil 98,12 st 20,10 1 972,54 20,10 1 972,54

Fästmaterial 98,12 st 1,03 101,07 1,03 101,07

Träarbetare 1,96 tim 1,00 1,96 420,00 824,24
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61 T-kortling 50/10 122,66 m 18,33 2 248,63 0,02 2,45 0,00 0,00 26,73 3 278,94

Stålprofil T 50/10, t=0,56 mm, T-kortling 128,79 m 17,46 2 248,63 17,46 2 248,63

Träarbetare 2,45 tim 1,00 2,45 420,00 1 030,30

61 Gipsskiva Normal t=13 b=900 på yttervägg 221,00 m2 30,86 6 821,08 0,16 35,36 0,00 0,00 98,06 21 672,28

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 238,68 m2 27,24 6 500,86 27,24 6 500,86

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 3 315,00 st 0,10 320,23 0,10 320,23

Träarbetare 28,73 tim 1,00 28,73 420,00 12 066,60

Träarbetare 6,63 tim 1,00 6,63 420,00 2 784,60

31 Vägg mot ishall 144,00 m2 514,11 74 031,39 1,17 168,48 0,00 0,00 1 005,50 144 791,78
53 Gipsskiva Normal t=13 b=900 på innervägg 144,00 m2 30,86 4 444,51 0,13 18,72 0,00 0,00 85,46 12 306,91

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 155,52 m2 27,24 4 235,85 27,24 4 235,85

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 2 160,00 st 0,10 208,66 0,10 208,66

Träarbetare 18,72 tim 1,00 18,72 420,00 7 862,40

31 K-plywood t=12 vägg 144,00 m2 87,34 12 576,28 0,16 23,04 0,00 0,00 154,54 22 253,08

K-Plywood P30, t=12 mm 155,52 m2 76,10 11 834,68 76,10 11 834,68

Fästmaterial 720,00 st 1,03 741,60 1,03 741,60

Träarbetare 23,04 tim 1,00 23,04 420,00 9 676,80

31 Spikregel på vägg 45x45, s600 144,00 m2 14,13 2 034,74 0,10 14,40 0,00 0,00 56,13 8 082,74

Träregel, 45x45 mm, råhyvlat 269,28 m 7,39 1 990,25 7,39 1 990,25

Fästmaterial 43,20 st 1,03 44,50 1,03 44,50

Träarbetare 14,40 tim 1,00 14,40 420,00 6 048,00

31 Mellanväggsstomme 45x145 s450 144,00 m2 104,87 15 100,66 0,20 28,80 0,00 0,00 188,87 27 196,66

Träregel, 45x145 mm, råhyvlat 506,88 m 18,86 9 560,92 18,86 9 560,92

Syllisolering, b=150 mm 144,00 m 32,29 4 649,82 32,29 4 649,82

Fästmaterial 864,00 st 1,03 889,92 1,03 889,92

Träarbetare 28,80 tim 1,00 28,80 420,00 12 096,00

51
Isolering träregelskiva 36 c450, t=145 mm, 
ultimate glasull 144,00 m2 91,16 13 127,04 0,06 8,64 0,00 0,00 116,36 16 755,84

Isolering träregelskiva 36 c450, t=145 mm, 
ultimate glasull 152,64 m2 86,00 13 127,04 86,00 13 127,04

Träarbetare 8,64 tim 1,00 8,64 420,00 3 628,80

51 Plastfolie 0,2 på vägg 144,00 m2 12,78 1 840,30 0,03 4,32 0,00 0,00 25,38 3 654,70

Plastfolie, t=0,2 mm 165,60 m2 10,22 1 691,98 10,22 1 691,98
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Fästmaterial 144,00 st 1,03 148,32 1,03 148,32

Träarbetare 4,32 tim 1,00 4,32 420,00 1 814,40

51 Spikregel på vägg 45x45, s600 144,00 m2 14,13 2 034,74 0,10 14,40 0,00 0,00 56,13 8 082,74

Träregel, 45x45 mm, råhyvlat 269,28 m 7,39 1 990,25 7,39 1 990,25

Fästmaterial 43,20 st 1,03 44,50 1,03 44,50

Träarbetare 14,40 tim 1,00 14,40 420,00 6 048,00

61 Isolering träregelskiva 37 c600, t=45 mm, glasull 144,00 m2 21,08 3 036,01 0,05 7,20 0,00 0,00 42,08 6 060,01

Isolering träregelskiva 37 c600, t=45 mm, 
glasull 152,64 m2 19,89 3 036,01 19,89 3 036,01

Träarbetare 7,20 tim 1,00 7,20 420,00 3 024,00

61 K-plywood t=12 vägg 144,00 m2 87,34 12 576,28 0,16 23,04 0,00 0,00 154,54 22 253,08

K-Plywood P30, t=12 mm 155,52 m2 76,10 11 834,68 76,10 11 834,68

Fästmaterial 720,00 st 1,03 741,60 1,03 741,60

Träarbetare 23,04 tim 1,00 23,04 420,00 9 676,80

61 Kortlingsprofil EPT600 63,94 st 21,13 1 351,13 0,02 1,28 0,00 0,00 29,53 1 888,19

Stålprofil EPT 600 , t=0,9 mm, kortlingsprofil 63,94 st 20,10 1 285,27 20,10 1 285,27

Fästmaterial 63,94 st 1,03 65,85 1,03 65,85

Träarbetare 1,28 tim 1,00 1,28 420,00 537,06

61 T-kortling 50/10 79,92 m 18,33 1 465,17 0,02 1,60 0,00 0,00 26,73 2 136,50

Stålprofil T 50/10, t=0,56 mm, T-kortling 83,92 m 17,46 1 465,17 17,46 1 465,17

Träarbetare 1,60 tim 1,00 1,60 420,00 671,33

61 Gipsskiva Normal t=13 b=900 på yttervägg 144,00 m2 30,86 4 444,51 0,16 23,04 0,00 0,00 98,06 14 121,31

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 155,52 m2 27,24 4 235,85 27,24 4 235,85

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 2 160,00 st 0,10 208,66 0,10 208,66

Träarbetare 18,72 tim 1,00 18,72 420,00 7 862,40

Träarbetare 4,32 tim 1,00 4,32 420,00 1 814,40

31 Bärande vägg innervägg 252,00 m2 341,27 85 998,92 0,78 196,56 0,00 0,00 668,87 168 554,12

53 Gipsskiva Normal t=13 b=900 på innervägg 252,00 m2 30,86 7 777,89 0,13 32,76 0,00 0,00 85,46 21 537,09

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 272,16 m2 27,24 7 412,74 27,24 7 412,74

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 3 780,00 st 0,10 365,15 0,10 365,15

Träarbetare 32,76 tim 1,00 32,76 420,00 13 759,20

31 K-plywood t=12 vägg 252,00 m2 87,34 22 008,50 0,16 40,32 0,00 0,00 154,54 38 942,90

K-Plywood P30, t=12 mm 272,16 m2 76,10 20 710,70 76,10 20 710,70
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Fästmaterial 1 260,00 st 1,03 1 297,80 1,03 1 297,80

Träarbetare 40,32 tim 1,00 40,32 420,00 16 934,40

31 Mellanväggsstomme 45x145 s450 252,00 m2 104,87 26 426,16 0,20 50,40 0,00 0,00 188,87 47 594,16

Träregel, 45x145 mm, råhyvlat 887,04 m 18,86 16 731,61 18,86 16 731,61

Syllisolering, b=150 mm 252,00 m 32,29 8 137,18 32,29 8 137,18

Fästmaterial 1 512,00 st 1,03 1 557,36 1,03 1 557,36

Träarbetare 50,40 tim 1,00 50,40 420,00 21 168,00

61 K-plywood t=12 vägg 252,00 m2 87,34 22 008,50 0,16 40,32 0,00 0,00 154,54 38 942,90

K-Plywood P30, t=12 mm 272,16 m2 76,10 20 710,70 76,10 20 710,70

Fästmaterial 1 260,00 st 1,03 1 297,80 1,03 1 297,80

Träarbetare 40,32 tim 1,00 40,32 420,00 16 934,40

61 Gipsskiva Normal t=13 b=900 på innervägg 252,00 m2 30,86 7 777,89 0,13 32,76 0,00 0,00 85,46 21 537,09

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 272,16 m2 27,24 7 412,74 27,24 7 412,74

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 3 780,00 st 0,10 365,15 0,10 365,15

Träarbetare 32,76 tim 1,00 32,76 420,00 13 759,20

31 Bärande vägg innervägg våtrum 140,00 m2 486,62 68 126,13 0,78 109,20 0,00 0,00 814,22 113 990,13
53 Gipsskiva Våtrum t=13 b=900 på innervägg 140,00 m2 103,54 14 495,52 0,13 18,20 0,00 0,00 158,14 22 139,52

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, våtrum 151,20 m2 94,53 14 292,66 94,53 14 292,66

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 2 100,00 st 0,10 202,86 0,10 202,86

Träarbetare 18,20 tim 1,00 18,20 420,00 7 644,00

31 K-plywood t=12 vägg 140,00 m2 87,34 12 226,94 0,16 22,40 0,00 0,00 154,54 21 634,94

K-Plywood P30, t=12 mm 151,20 m2 76,10 11 505,94 76,10 11 505,94

Fästmaterial 700,00 st 1,03 721,00 1,03 721,00

Träarbetare 22,40 tim 1,00 22,40 420,00 9 408,00

31 Mellanväggsstomme 45x145 s450 140,00 m2 104,87 14 681,20 0,20 28,00 0,00 0,00 188,87 26 441,20

Träregel, 45x145 mm, råhyvlat 492,80 m 18,86 9 295,34 18,86 9 295,34

Syllisolering, b=150 mm 140,00 m 32,29 4 520,66 32,29 4 520,66

Fästmaterial 840,00 st 1,03 865,20 1,03 865,20

Träarbetare 28,00 tim 1,00 28,00 420,00 11 760,00

61 K-plywood t=12 vägg 140,00 m2 87,34 12 226,94 0,16 22,40 0,00 0,00 154,54 21 634,94

K-Plywood P30, t=12 mm 151,20 m2 76,10 11 505,94 76,10 11 505,94

Fästmaterial 700,00 st 1,03 721,00 1,03 721,00

Träarbetare 22,40 tim 1,00 22,40 420,00 9 408,00
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61 Gipsskiva Våtrum t=13 b=900 på innervägg 140,00 m2 103,54 14 495,52 0,13 18,20 0,00 0,00 158,14 22 139,52

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, våtrum 151,20 m2 94,53 14 292,66 94,53 14 292,66

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 2 100,00 st 0,10 202,86 0,10 202,86

Träarbetare 18,20 tim 1,00 18,20 420,00 7 644,00

65
Montering / komplettering innerdörr (exklusive 
dörr) 22,00 st 878,79 19 333,45 1,58 34,67 0,00 0,00 1 540,69 33 895,07

65 Montering lätt innerdörr 22,00 st 56,14 1 235,08 0,60 13,20 0,00 0,00 308,14 6 779,08

Karmskruv, l=70 mm 198,00 st 6,24 1 235,08 6,24 1 235,08

Träarbetare 13,20 tim 1,00 13,20 420,00 5 544,00

65 Foderlist av furu 12x56 fabriksbeh 116,25 m 28,29 3 288,10 0,06 6,97 0,00 0,00 53,49 6 217,55

Foderlist, 12x56 mm, furu, fabriksbehandlad 127,87 m 25,53 3 264,16 25,53 3 264,16

Fästmaterial 23,25 st 1,03 23,95 1,03 23,95

Träarbetare 6,97 tim 1,00 6,97 420,00 2 929,45

65 Foderlist av furu 12x56 fabriksbeh 116,25 m 28,29 3 288,10 0,06 6,97 0,00 0,00 53,49 6 217,55

Foderlist, 12x56 mm, furu, fabriksbehandlad 127,87 m 25,53 3 264,16 25,53 3 264,16

Fästmaterial 23,25 st 1,03 23,95 1,03 23,95

Träarbetare 6,97 tim 1,00 6,97 420,00 2 929,45

65 Drevning m karm och vägg 12x100 116,25 m 2,12 246,45 0,03 3,49 0,00 0,00 14,72 1 711,17

Drevning m karm och vägg 12x100 123,22 m 2,00 246,45 2,00 246,45

Träarbetare 3,49 tim 1,00 3,49 420,00 1 464,72

78 Dörrtrycke 22,00 par 465,00 10 230,00 0,15 3,30 0,00 0,00 528,00 11 616,00

Dörrtrycke 22,00 par 465,00 10 230,00 465,00 10 230,00

Träarbetare 3,30 tim 1,00 3,30 420,00 1 386,00

78 Toalettbehör Assa 262E 7,33 st 142,60 1 045,71 0,10 0,73 0,00 0,00 184,60 1 353,71

Wc-behör Assa 262 7,33 st 142,60 1 045,71 142,60 1 045,71

Träarbetare 0,73 tim 1,00 0,73 420,00 308,00

55
Montering / komplettering fönster i plåtfasad (exkl 
fönster) 15,00 st 825,04 12 375,60 2,66 39,86 2 054,32 30 814,73 3 995,47 59 932,07

55 Montering fönster etc <1,70 m2 15,00 st 10,30 154,50 0,90 13,50 0,00 0,00 388,30 5 824,50

Fästmaterial 150,00 st 1,03 154,50 1,03 154,50

Träarbetare 13,50 tim 1,00 13,50 420,00 5 670,00

53
Listbeslag ytterhörnlist, klb=150, metall. stålplåt 
(UE) 41,97 m 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00 8 897,64 212,00 8 897,64
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Listbeslag ytterhörnlist, klb=150 mm, 
metalliserad stålp 41,97 m 212,00 8 897,64 212,00 8 897,64

53
Listbeslag innerhörnlist, klb=100, metall. stålplåt 
(UE) 61,95 m 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00 11 522,70 186,00 11 522,70

Listbeslag innerhörnlist, klb=100 mm, 
metalliserad stålp 61,95 m 186,00 11 522,70 186,00 11 522,70

78 Smygbräda 21x185 mm 84,81 m 81,00 6 869,57 0,14 11,87 0,00 0,00 139,80 11 856,40

Virke, 21x185 mm, furu, planhyvlat 93,29 m 73,36 6 843,36 73,36 6 843,36

Fästmaterial 25,44 st 1,03 26,21 1,03 26,21

Träarbetare 11,87 tim 1,00 11,87 420,00 4 986,83

55 Foderlist av furu 12x56 fabriksbeh 86,97 m 28,29 2 459,97 0,06 5,22 0,00 0,00 53,49 4 651,61

Foderlist, 12x56 mm, furu, fabriksbehandlad 95,67 m 25,53 2 442,05 25,53 2 442,05

Fästmaterial 17,39 st 1,03 17,92 1,03 17,92

Träarbetare 5,22 tim 1,00 5,22 420,00 2 191,64

55 Drevning m karm och vägg 12x100 84,27 m 2,12 178,65 0,03 2,53 0,00 0,00 14,72 1 240,45

Drevning m karm och vägg 12x100 89,33 m 2,00 178,65 2,00 178,65

Träarbetare 2,53 tim 1,00 2,53 420,00 1 061,80

55 Fogmassa B 15-20 mm 84,27 m 32,19 2 712,91 0,08 6,74 0,00 0,00 65,79 5 544,38

Fogmassa Sikaflex AT-Connection, b=10-15 
mm 84,27 m 25,37 2 138,01 25,37 2 138,01

Bottningslist, b=16 mm 84,27 m 6,82 574,91 6,82 574,91

Träarbetare 4,21 tim 1,00 4,21 420,00 1 769,67

Träarbetare 2,53 tim 1,00 2,53 420,00 1 061,80

53 Droppbleck, klb=150, metall. stålplåt (UE) 24,36 m 0,00 0,00 0,00 0,00 191,00 4 652,76 191,00 4 652,76

Droppbleck, klippbredd=150 mm, metalliserad 
stålplåt 24,36 m 191,00 4 652,76 191,00 4 652,76

53
Fönsterbleck, klb=200, trävägg, metall. stålplåt 
(UE) 22,88 m 0,00 0,00 0,00 0,00 251,00 5 741,63 251,00 5 741,63

Fönsterbleck, klippbredd=200 mm, 
metalliserad stålplåt 22,88 m 251,00 5 741,63 251,00 5 741,63

Klinker på golv i sättbruk (UE) 18,00 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 977,50 17 595,00 977,50 17 595,00
Klinkerplattor i sättbruk 18,00 m2 977,50 17 595,00 977,50 17 595,00

Plastmatta t=2.0 (UE) 286,00 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 334,00 95 524,00 334,00 95 524,00
Plastmatta, t=2,0 mm 286,00 m2 334,00 95 524,00 334,00 95 524,00
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Vattentät väggmatta t=0.9 Tarkett Aquarelle (UE) 224,00 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 284,00 63 616,00 284,00 63 616,00
Tarkett Aquarelle Väggmatta, 0,9 mm 224,00 m2 284,00 63 616,00 284,00 63 616,00

Väggmålning 1 064,00 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 212 800,00 200,00 212 800,00

Väggmålning 1 064,00 m2 0,00 0,00 0,00 0,00

Väggmålning 1 064,00 m2 200,00 212 800,00 200,00 212 800,00

74 Försänkt undertak, pendlat bärverk 600x600 400,00 m2 250,25 100 100,19 0,25 100,00 0,00 0,00 355,25 142 100,19
74 Nedpendlat bärverk för undertaksplattor 600x600 400,00 m2 91,95 36 778,59 0,19 76,00 0,00 0,00 171,75 68 698,59

Huvudprofil Connect T24 Ecophon 378,00 m 25,98 9 819,76 25,98 9 819,76

Vägglist Connect, Ecophon 420,00 m 21,13 8 875,99 21,13 8 875,99

Tvärprofil Connect T24, l=600 Ecophon 714,00 m 23,71 16 930,37 23,71 16 930,37

Justerbar pendel 294,00 st 3,92 1 152,48 3,92 1 152,48

Träarbetare 76,00 tim 1,00 76,00 420,00 31 920,00

74 Undertaksplattor kant A, 20x600x600, typ Focus 400,00 m2 158,30 63 321,60 0,06 24,00 0,00 0,00 183,50 73 401,60

Undertaksplattor Akustik Focus A, 
600x600x20 mm 408,00 m2 155,20 63 321,60 155,20 63 321,60

Träarbetare 24,00 tim 1,00 24,00 420,00 10 080,00

Inredning omkl 61,00 lpm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inredning omkl 61,00 lpm 0,00 0,00 0,00 0,00

Inredning omkl 61,00 lpm 0,00 0,00 0,00 0,00

Sakvaror wc/rwc 6,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sakvaror wc/rwc 6,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00

Sakvaror wc/rwc 6,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00

Duschväggar 4,00 st 7 500,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 30 000,00

Duckväggar 4,00 st 7 500,00 30 000,00 7 500,00 30 000,00

55
Montering / komplettering ytterdörr (exklusive 
dörr) 2,00 st 2 891,65 5 783,30 4,32 8,64 644,20 1 288,40 5 349,51 10 699,02

55 Montering av ytterdörr av trä 2,00 st 56,14 112,28 1,10 2,20 0,00 0,00 518,14 1 036,28

Karmskruv, l=70 mm 18,00 st 6,24 112,28 6,24 112,28

Träarbetare 2,20 tim 1,00 2,20 420,00 924,00

55 Foderbräda 22x120 grundmålad 10,82 m 14,77 159,84 0,10 1,08 0,00 0,00 56,77 614,28

Ytterpanel, 22x120 mm, grundmålad 11,90 m 13,15 156,49 13,15 156,49

Fästmaterial 3,25 st 1,03 3,34 1,03 3,34

Träarbetare 1,08 tim 1,00 1,08 420,00 454,44
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53 Utvändig smygbräda 22x70, grundmålad 10,62 m 9,88 104,90 0,10 1,06 0,00 0,00 51,88 550,94

Ytterpanel, 22x70 mm, grundmålad 11,68 m 8,70 101,62 8,70 101,62

Fästmaterial 3,19 st 1,03 3,28 1,03 3,28

Träarbetare 1,06 tim 1,00 1,06 420,00 446,04

78 Smygbräda 15x70 mm 10,62 m 24,09 255,79 0,11 1,17 0,00 0,00 70,29 746,44

Virke, 15x69 mm, furu, planhyvlat 11,68 m 21,62 252,51 21,62 252,51

Fästmaterial 3,19 st 1,03 3,28 1,03 3,28

Träarbetare 1,17 tim 1,00 1,17 420,00 490,64

55 Foderlist av furu 12x56 fabriksbeh 10,57 m 28,29 298,92 0,06 0,63 0,00 0,00 53,49 565,23

Foderlist, 12x56 mm, furu, fabriksbehandlad 11,62 m 25,53 296,74 25,53 296,74

Fästmaterial 2,11 st 1,03 2,18 1,03 2,18

Träarbetare 0,63 tim 1,00 0,63 420,00 266,31

55 Drevning m karm och vägg 12x100 10,82 m 2,12 22,94 0,03 0,32 0,00 0,00 14,72 159,27

Drevning m karm och vägg 12x100 11,47 m 2,00 22,94 2,00 22,94

Träarbetare 0,32 tim 1,00 0,32 420,00 136,33

55 Fogmassa B 15-20 mm 10,82 m 32,19 348,33 0,08 0,87 0,00 0,00 65,79 711,88

Fogmassa Sikaflex AT-Connection, b=10-15 
mm 10,82 m 25,37 274,51 25,37 274,51

Bottningslist, b=16 mm 10,82 m 6,82 73,82 6,82 73,82

Träarbetare 0,54 tim 1,00 0,54 420,00 227,22

Träarbetare 0,32 tim 1,00 0,32 420,00 136,33

53 Droppbleck, klb=150, metall. stålplåt (UE) 2,80 m 0,00 0,00 0,00 0,00 191,00 534,80 191,00 534,80

Droppbleck, klippbredd=150 mm, metalliserad 
stålplåt 2,80 m 191,00 534,80 191,00 534,80

53 Tröskelbleck, klb=150, metall. stålplåt (UE) 2,40 m 0,00 0,00 0,00 0,00 314,00 753,60 314,00 753,60

Tröskelbleck, klippbredd=150 mm, stålplåt 2,40 m 314,00 753,60 314,00 753,60

78 Dörrtrycke 2,00 par 465,00 930,00 0,15 0,30 0,00 0,00 528,00 1 056,00

Dörrtrycke 2,00 par 465,00 930,00 465,00 930,00

Träarbetare 0,30 tim 1,00 0,30 420,00 126,00

78 Dörrstängare 2,00 st 1 775,15 3 550,30 0,50 1,00 0,00 0,00 1 985,15 3 970,30

Dörrstängare 2,00 st 1 770,00 3 540,00 1 770,00 3 540,00

Fästmaterial 10,00 st 1,03 10,30 1,03 10,30

Träarbetare 1,00 tim 1,00 1,00 420,00 420,00
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Ytterdörr metallparti 1,00 st 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00
Ytterdörr metallparti 1,00 st 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Ytterdörr metallparti 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00

Summa: Plan 1 546 500,84 978,32 421 638,13 1 379 032,39

Plan 2

31 Vägg mot yttervägg 430,00 m2 374,47 161 020,44 0,84 361,19 0,00 0,00 727,26 312 720,83
31 Ytterväggsstomme 45x145 mm, s450 bärande 430,00 m2 97,56 41 948,69 0,26 111,80 0,00 0,00 206,76 88 904,69

Träregel, 45x145 mm, råhyvlat 1 655,50 m 18,86 31 226,54 18,86 31 226,54

K-virke C24 regel, 45x145 mm 189,20 m 24,98 4 725,31 24,98 4 725,31

Syllisolering, b=150 mm 172,00 m 32,29 5 553,95 32,29 5 553,95

Fästmaterial 430,00 st 1,03 442,90 1,03 442,90

Träarbetare 111,80 tim 1,00 111,80 420,00 46 956,00

51
Isolering träregelskiva 36 c450, t=145 mm, 
ultimate glasull 430,00 m2 91,16 39 198,80 0,06 25,80 0,00 0,00 116,36 50 034,80

Isolering träregelskiva 36 c450, t=145 mm, 
ultimate glasull 455,80 m2 86,00 39 198,80 86,00 39 198,80

Träarbetare 25,80 tim 1,00 25,80 420,00 10 836,00

51 Plastfolie 0,2 på vägg 430,00 m2 12,78 5 495,35 0,03 12,90 0,00 0,00 25,38 10 913,35

Plastfolie, t=0,2 mm 494,50 m2 10,22 5 052,45 10,22 5 052,45

Fästmaterial 430,00 st 1,03 442,90 1,03 442,90

Träarbetare 12,90 tim 1,00 12,90 420,00 5 418,00

51 Spikregel på vägg 45x45, s600 430,00 m2 14,13 6 075,97 0,10 43,00 0,00 0,00 56,13 24 135,97

Träregel, 45x45 mm, råhyvlat 804,10 m 7,39 5 943,10 7,39 5 943,10

Fästmaterial 129,00 st 1,03 132,87 1,03 132,87

Träarbetare 43,00 tim 1,00 43,00 420,00 18 060,00

61 Isolering träregelskiva 37 c600, t=45 mm, glasull 430,00 m2 21,08 9 065,86 0,05 21,50 0,00 0,00 42,08 18 095,86

Isolering träregelskiva 37 c600, t=45 mm, 
glasull 455,80 m2 19,89 9 065,86 19,89 9 065,86

Träarbetare 21,50 tim 1,00 21,50 420,00 9 030,00

61 K-plywood t=12 vägg 430,00 m2 87,34 37 554,18 0,16 68,80 0,00 0,00 154,54 66 450,18

K-Plywood P30, t=12 mm 464,40 m2 76,10 35 339,68 76,10 35 339,68

Fästmaterial 2 150,00 st 1,03 2 214,50 1,03 2 214,50
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Träarbetare 68,80 tim 1,00 68,80 420,00 28 896,00

61 Kortlingsprofil EPT600 190,92 st 21,13 4 034,62 0,02 3,82 0,00 0,00 29,53 5 638,34

Stålprofil EPT 600 , t=0,9 mm, kortlingsprofil 190,92 st 20,10 3 837,97 20,10 3 837,97

Fästmaterial 190,92 st 1,03 196,65 1,03 196,65

Träarbetare 3,82 tim 1,00 3,82 420,00 1 603,73

61 T-kortling 50/10 238,65 m 18,33 4 375,17 0,02 4,77 0,00 0,00 26,73 6 379,83

Stålprofil T 50/10, t=0,56 mm, T-kortling 250,58 m 17,46 4 375,17 17,46 4 375,17

Träarbetare 4,77 tim 1,00 4,77 420,00 2 004,66

61 Gipsskiva Normal t=13 b=900 på yttervägg 430,00 m2 30,86 13 271,79 0,16 68,80 0,00 0,00 98,06 42 167,79

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 464,40 m2 27,24 12 648,72 27,24 12 648,72

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 6 450,00 st 0,10 623,07 0,10 623,07

Träarbetare 55,90 tim 1,00 55,90 420,00 23 478,00

Träarbetare 12,90 tim 1,00 12,90 420,00 5 418,00

31 Vägg mot ishall 389,00 m2 514,11 199 987,56 1,17 455,12 0,00 0,00 1 005,50 391 138,89
53 Gipsskiva Normal t=13 b=900 på innervägg 389,00 m2 30,86 12 006,34 0,13 50,57 0,00 0,00 85,46 33 245,74

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 420,12 m2 27,24 11 442,68 27,24 11 442,68

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 5 835,00 st 0,10 563,66 0,10 563,66

Träarbetare 50,57 tim 1,00 50,57 420,00 21 239,40

31 K-plywood t=12 vägg 389,00 m2 87,34 33 973,43 0,16 62,24 0,00 0,00 154,54 60 114,23

K-Plywood P30, t=12 mm 420,12 m2 76,10 31 970,08 76,10 31 970,08

Fästmaterial 1 945,00 st 1,03 2 003,35 1,03 2 003,35

Träarbetare 62,24 tim 1,00 62,24 420,00 26 140,80

31 Spikregel på vägg 45x45, s600 389,00 m2 14,13 5 496,64 0,10 38,90 0,00 0,00 56,13 21 834,64

Träregel, 45x45 mm, råhyvlat 727,43 m 7,39 5 376,44 7,39 5 376,44

Fästmaterial 116,70 st 1,03 120,20 1,03 120,20

Träarbetare 38,90 tim 1,00 38,90 420,00 16 338,00

31 Mellanväggsstomme 45x145 s450 389,00 m2 104,87 40 792,76 0,20 77,80 0,00 0,00 188,87 73 468,76

Träregel, 45x145 mm, råhyvlat 1 369,28 m 18,86 25 827,77 18,86 25 827,77

Syllisolering, b=150 mm 389,00 m 32,29 12 560,97 32,29 12 560,97

Fästmaterial 2 334,00 st 1,03 2 404,02 1,03 2 404,02

Träarbetare 77,80 tim 1,00 77,80 420,00 32 676,00

51
Isolering träregelskiva 36 c450, t=145 mm, 
ultimate glasull 389,00 m2 91,16 35 461,24 0,06 23,34 0,00 0,00 116,36 45 264,04
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Isolering träregelskiva 36 c450, t=145 mm, 
ultimate glasull 412,34 m2 86,00 35 461,24 86,00 35 461,24

Träarbetare 23,34 tim 1,00 23,34 420,00 9 802,80

51 Plastfolie 0,2 på vägg 389,00 m2 12,78 4 971,38 0,03 11,67 0,00 0,00 25,38 9 872,78

Plastfolie, t=0,2 mm 447,35 m2 10,22 4 570,71 10,22 4 570,71

Fästmaterial 389,00 st 1,03 400,67 1,03 400,67

Träarbetare 11,67 tim 1,00 11,67 420,00 4 901,40

51 Spikregel på vägg 45x45, s600 389,00 m2 14,13 5 496,64 0,10 38,90 0,00 0,00 56,13 21 834,64

Träregel, 45x45 mm, råhyvlat 727,43 m 7,39 5 376,44 7,39 5 376,44

Fästmaterial 116,70 st 1,03 120,20 1,03 120,20

Träarbetare 38,90 tim 1,00 38,90 420,00 16 338,00

61 Isolering träregelskiva 37 c600, t=45 mm, glasull 389,00 m2 21,08 8 201,44 0,05 19,45 0,00 0,00 42,08 16 370,44

Isolering träregelskiva 37 c600, t=45 mm, 
glasull 412,34 m2 19,89 8 201,44 19,89 8 201,44

Träarbetare 19,45 tim 1,00 19,45 420,00 8 169,00

61 K-plywood t=12 vägg 389,00 m2 87,34 33 973,43 0,16 62,24 0,00 0,00 154,54 60 114,23

K-Plywood P30, t=12 mm 420,12 m2 76,10 31 970,08 76,10 31 970,08

Fästmaterial 1 945,00 st 1,03 2 003,35 1,03 2 003,35

Träarbetare 62,24 tim 1,00 62,24 420,00 26 140,80

61 Kortlingsprofil EPT600 172,72 st 21,13 3 649,92 0,02 3,45 0,00 0,00 29,53 5 100,74

Stålprofil EPT 600 , t=0,9 mm, kortlingsprofil 172,72 st 20,10 3 472,02 20,10 3 472,02

Fästmaterial 172,72 st 1,03 177,90 1,03 177,90

Träarbetare 3,45 tim 1,00 3,45 420,00 1 450,81

61 T-kortling 50/10 215,90 m 18,33 3 958,00 0,02 4,32 0,00 0,00 26,73 5 771,52

Stålprofil T 50/10, t=0,56 mm, T-kortling 226,69 m 17,46 3 958,00 17,46 3 958,00

Träarbetare 4,32 tim 1,00 4,32 420,00 1 813,52

61 Gipsskiva Normal t=13 b=900 på yttervägg 389,00 m2 30,86 12 006,34 0,16 62,24 0,00 0,00 98,06 38 147,14

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 420,12 m2 27,24 11 442,68 27,24 11 442,68

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 5 835,00 st 0,10 563,66 0,10 563,66

Träarbetare 50,57 tim 1,00 50,57 420,00 21 239,40

Träarbetare 11,67 tim 1,00 11,67 420,00 4 901,40

63 Innerväg 115,00 m2 289,78 33 324,13 0,83 95,26 0,00 0,00 637,69 73 334,88
72 Sockellist av furu 12x56 fabriksbeh 47,96 m 26,01 1 247,32 0,07 3,36 0,00 0,00 55,41 2 657,20
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Sockellist, 12x56 mm, furu, fabriksbehandlad 52,75 m 23,27 1 227,57 23,27 1 227,57

Fästmaterial 19,18 st 1,03 19,76 1,03 19,76

Träarbetare 3,36 tim 1,00 3,36 420,00 1 409,88

63 Gipsskiva Normal t=13 b=900 på innervägg 115,00 m2 30,86 3 549,43 0,13 14,95 0,00 0,00 85,46 9 828,43

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 124,20 m2 27,24 3 382,80 27,24 3 382,80

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 1 725,00 st 0,10 166,64 0,10 166,64

Träarbetare 14,95 tim 1,00 14,95 420,00 6 279,00

63
Fiberriktad spånskiva OSB3, Nexfor, t=11,  
b=1200, på vägg 115,00 m2 44,75 5 145,84 0,15 17,25 0,00 0,00 107,75 12 390,84

Fiberriktad spånskiva OSB3 t=11 mm, 
b=1200 mm 124,20 m2 36,66 4 553,59 36,66 4 553,59

Fästmaterial 575,00 st 1,03 592,25 1,03 592,25

Träarbetare 17,25 tim 1,00 17,25 420,00 7 245,00

63
Innerväggsstomme enkel XR 95/95 (450) h=2,5 
ACOUnomic 115,00 m2 80,91 9 304,68 0,16 18,40 0,00 0,00 148,11 17 032,68

Stålprofil XR 95, t=0.46 mm, ljudregel 271,69 m 18,57 5 044,39 18,57 5 044,39

Kantprofil AC 95/40, t=0,46 mm 96,60 m 41,65 4 023,39 41,65 4 023,39

Fästmaterial 230,00 st 1,03 236,90 1,03 236,90

Träarbetare 18,40 tim 1,00 18,40 420,00 7 728,00

63 Isolering stålregelskiva 37 c450, t=45 mm, stenull 115,00 m2 35,95 4 134,24 0,05 5,75 0,00 0,00 56,95 6 549,24

Isolering stålregelskiva 37 c450, t=45 mm, 
stenull 121,90 m2 33,92 4 134,24 33,92 4 134,24

Träarbetare 5,75 tim 1,00 5,75 420,00 2 415,00

63
Fiberriktad spånskiva OSB3, Nexfor, t=11,  
b=1200, på vägg 115,00 m2 44,75 5 145,84 0,15 17,25 0,00 0,00 107,75 12 390,84

Fiberriktad spånskiva OSB3 t=11 mm, 
b=1200 mm 124,20 m2 36,66 4 553,59 36,66 4 553,59

Fästmaterial 575,00 st 1,03 592,25 1,03 592,25

Träarbetare 17,25 tim 1,00 17,25 420,00 7 245,00

63 Gipsskiva Normal t=13 b=900 på innervägg 115,00 m2 30,86 3 549,43 0,13 14,95 0,00 0,00 85,46 9 828,43

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 124,20 m2 27,24 3 382,80 27,24 3 382,80

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 1 725,00 st 0,10 166,64 0,10 166,64

Träarbetare 14,95 tim 1,00 14,95 420,00 6 279,00

72 Sockellist av furu 12x56 fabriksbeh 47,96 m 26,01 1 247,32 0,07 3,36 0,00 0,00 55,41 2 657,20
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Sockellist, 12x56 mm, furu, fabriksbehandlad 52,75 m 23,27 1 227,57 23,27 1 227,57

Fästmaterial 19,18 st 1,03 19,76 1,03 19,76

Träarbetare 3,36 tim 1,00 3,36 420,00 1 409,88

40 Innertak 45,00 m2 298,71 13 442,01 0,70 31,50 0,00 0,00 592,71 26 672,01
41 Bjälklagsstomme 45x195 s600 45,00 m2 84,41 3 798,50 0,14 6,30 0,00 0,00 143,21 6 444,50

Träregel, 45x195 mm, råhyvlat 118,80 m 31,39 3 728,98 31,39 3 728,98

Fästmaterial 67,50 st 1,03 69,53 1,03 69,53

Träarbetare 6,30 tim 1,00 6,30 420,00 2 646,00

42
Isolering, t=145 mm, mineralull, I-balkskiva kl 
0.037 45,00 m2 47,71 2 146,98 0,07 3,15 0,00 0,00 77,11 3 469,98

Isolering, t=145 mm, mineralull, I-balkskiva kl 
0.037 47,70 m2 45,01 2 146,98 45,01 2 146,98

Träarbetare 2,25 tim 1,00 2,25 420,00 945,00

Träarbetare 0,90 tim 1,00 0,90 420,00 378,00

42 Plywood t=12 45,00 m2 74,92 3 371,31 0,17 7,65 0,00 0,00 146,32 6 584,31

Plywood, t=12 mm, bygg 48,60 m2 64,60 3 139,56 64,60 3 139,56

Fästmaterial 225,00 st 1,03 231,75 1,03 231,75

Träarbetare 7,65 tim 1,00 7,65 420,00 3 213,00

42 Armerad plastfolie 0,2 i tak 45,00 m2 28,35 1 275,68 0,04 1,80 0,00 0,00 45,15 2 031,68

Armerad plastfolie, t=0,2 mm 51,75 m2 23,76 1 229,33 23,76 1 229,33

Fästmaterial 45,00 st 1,03 46,35 1,03 46,35

Träarbetare 1,80 tim 1,00 1,80 420,00 756,00

40 Glespanel i tak 28x70, s300 45,00 m2 32,46 1 460,63 0,13 5,85 0,00 0,00 87,06 3 917,63

Läkt, 28x70 mm, råhyvlat 173,25 m 8,19 1 418,92 8,19 1 418,92

Fästmaterial 40,50 st 1,03 41,71 1,03 41,71

Träarbetare 5,85 tim 1,00 5,85 420,00 2 457,00

64 Gipsskiva Normal t=13 b=900 i tak 45,00 m2 30,86 1 388,91 0,15 6,75 0,00 0,00 93,86 4 223,91

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 48,60 m2 27,24 1 323,70 27,24 1 323,70

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 675,00 st 0,10 65,21 0,10 65,21

Träarbetare 6,75 tim 1,00 6,75 420,00 2 835,00

65
Montering / komplettering innerdörr (exklusive 
dörr) 9,00 st 878,79 7 909,14 1,58 14,18 0,00 0,00 1 540,69 13 866,17

65 Montering lätt innerdörr 9,00 st 56,14 505,26 0,60 5,40 0,00 0,00 308,14 2 773,26
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Karmskruv, l=70 mm 81,00 st 6,24 505,26 6,24 505,26

Träarbetare 5,40 tim 1,00 5,40 420,00 2 268,00

65 Foderlist av furu 12x56 fabriksbeh 47,56 m 28,29 1 345,13 0,06 2,85 0,00 0,00 53,49 2 543,54

Foderlist, 12x56 mm, furu, fabriksbehandlad 52,31 m 25,53 1 335,34 25,53 1 335,34

Fästmaterial 9,51 st 1,03 9,80 1,03 9,80

Träarbetare 2,85 tim 1,00 2,85 420,00 1 198,41

65 Foderlist av furu 12x56 fabriksbeh 47,56 m 28,29 1 345,13 0,06 2,85 0,00 0,00 53,49 2 543,54

Foderlist, 12x56 mm, furu, fabriksbehandlad 52,31 m 25,53 1 335,34 25,53 1 335,34

Fästmaterial 9,51 st 1,03 9,80 1,03 9,80

Träarbetare 2,85 tim 1,00 2,85 420,00 1 198,41

65 Drevning m karm och vägg 12x100 47,56 m 2,12 100,82 0,03 1,43 0,00 0,00 14,72 700,02

Drevning m karm och vägg 12x100 50,41 m 2,00 100,82 2,00 100,82

Träarbetare 1,43 tim 1,00 1,43 420,00 599,21

78 Dörrtrycke 9,00 par 465,00 4 185,00 0,15 1,35 0,00 0,00 528,00 4 752,00

Dörrtrycke 9,00 par 465,00 4 185,00 465,00 4 185,00

Träarbetare 1,35 tim 1,00 1,35 420,00 567,00

78 Toalettbehör Assa 262E 3,00 st 142,60 427,79 0,10 0,30 0,00 0,00 184,60 553,79

Wc-behör Assa 262 3,00 st 142,60 427,79 142,60 427,79

Träarbetare 0,30 tim 1,00 0,30 420,00 126,00

55
Montering / komplettering fönster i plåtfasad (exkl 
fönster) 4,00 st 825,04 3 300,16 2,66 10,63 2 054,32 8 217,26 3 995,47 15 981,89

55 Montering fönster etc <1,70 m2 4,00 st 10,30 41,20 0,90 3,60 0,00 0,00 388,30 1 553,20

Fästmaterial 40,00 st 1,03 41,20 1,03 41,20

Träarbetare 3,60 tim 1,00 3,60 420,00 1 512,00

53
Listbeslag ytterhörnlist, klb=150, metall. stålplåt 
(UE) 11,19 m 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00 2 372,70 212,00 2 372,70

Listbeslag ytterhörnlist, klb=150 mm, 
metalliserad stålp 11,19 m 212,00 2 372,70 212,00 2 372,70

53
Listbeslag innerhörnlist, klb=100, metall. stålplåt 
(UE) 16,52 m 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00 3 072,72 186,00 3 072,72

Listbeslag innerhörnlist, klb=100 mm, 
metalliserad stålp 16,52 m 186,00 3 072,72 186,00 3 072,72

78 Smygbräda 21x185 mm 22,62 m 81,00 1 831,88 0,14 3,17 0,00 0,00 139,80 3 161,71

Virke, 21x185 mm, furu, planhyvlat 24,88 m 73,36 1 824,90 73,36 1 824,90
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Fästmaterial 6,78 st 1,03 6,99 1,03 6,99

Träarbetare 3,17 tim 1,00 3,17 420,00 1 329,82

55 Foderlist av furu 12x56 fabriksbeh 23,19 m 28,29 655,99 0,06 1,39 0,00 0,00 53,49 1 240,43

Foderlist, 12x56 mm, furu, fabriksbehandlad 25,51 m 25,53 651,21 25,53 651,21

Fästmaterial 4,64 st 1,03 4,78 1,03 4,78

Träarbetare 1,39 tim 1,00 1,39 420,00 584,44

55 Drevning m karm och vägg 12x100 22,47 m 2,12 47,64 0,03 0,67 0,00 0,00 14,72 330,79

Drevning m karm och vägg 12x100 23,82 m 2,00 47,64 2,00 47,64

Träarbetare 0,67 tim 1,00 0,67 420,00 283,15

55 Fogmassa B 15-20 mm 22,47 m 32,19 723,44 0,08 1,80 0,00 0,00 65,79 1 478,50

Fogmassa Sikaflex AT-Connection, b=10-15 
mm 22,47 m 25,37 570,13 25,37 570,13

Bottningslist, b=16 mm 22,47 m 6,82 153,31 6,82 153,31

Träarbetare 1,12 tim 1,00 1,12 420,00 471,91

Träarbetare 0,67 tim 1,00 0,67 420,00 283,15

53 Droppbleck, klb=150, metall. stålplåt (UE) 6,50 m 0,00 0,00 0,00 0,00 191,00 1 240,74 191,00 1 240,74

Droppbleck, klippbredd=150 mm, metalliserad 
stålplåt 6,50 m 191,00 1 240,74 191,00 1 240,74

53
Fönsterbleck, klb=200, trävägg, metall. stålplåt 
(UE) 6,10 m 0,00 0,00 0,00 0,00 251,00 1 531,10 251,00 1 531,10

Fönsterbleck, klippbredd=200 mm, 
metalliserad stålplåt 6,10 m 251,00 1 531,10 251,00 1 531,10

55
Montering / komplettering fönster i träfasad (exkl 
fönster) 4,00 st 556,90 2 227,59 3,26 13,05 0,00 0,00 1 926,92 7 707,68

55 Montering fönster etc <1,70 m2 4,00 st 10,30 41,20 0,90 3,60 0,00 0,00 388,30 1 553,20

Fästmaterial 40,00 st 1,03 41,20 1,03 41,20

Träarbetare 3,60 tim 1,00 3,60 420,00 1 512,00

55 Foderbräda 22x120 grundmålad 20,88 m 14,77 308,45 0,10 2,09 0,00 0,00 56,77 1 185,41

Ytterpanel, 22x120 mm, grundmålad 22,97 m 13,15 301,99 13,15 301,99

Fästmaterial 6,26 st 1,03 6,45 1,03 6,45

Träarbetare 2,09 tim 1,00 2,09 420,00 876,96

53 Utvändig smygbräda 22x70, grundmålad 19,31 m 9,88 190,76 0,10 1,93 0,00 0,00 51,88 1 001,86

Ytterpanel, 22x70 mm, grundmålad 21,24 m 8,70 184,79 8,70 184,79

Fästmaterial 5,79 st 1,03 5,97 1,03 5,97
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Träarbetare 1,93 tim 1,00 1,93 420,00 811,10

78 Smygbräda 15x70 mm 19,20 m 24,09 462,45 0,11 2,11 0,00 0,00 70,29 1 349,49

Virke, 15x69 mm, furu, planhyvlat 21,12 m 21,62 456,52 21,62 456,52

Fästmaterial 5,76 st 1,03 5,93 1,03 5,93

Träarbetare 2,11 tim 1,00 2,11 420,00 887,04

55 Foderlist av furu 12x56 fabriksbeh 19,87 m 28,29 562,08 0,06 1,19 0,00 0,00 53,49 1 062,86

Foderlist, 12x56 mm, furu, fabriksbehandlad 21,86 m 25,53 557,99 25,53 557,99

Fästmaterial 3,97 st 1,03 4,09 1,03 4,09

Träarbetare 1,19 tim 1,00 1,19 420,00 500,77

55 Drevning m karm och vägg 12x100 19,31 m 2,12 40,94 0,03 0,58 0,00 0,00 14,72 284,27

Drevning m karm och vägg 12x100 20,47 m 2,00 40,94 2,00 40,94

Träarbetare 0,58 tim 1,00 0,58 420,00 243,33

55 Fogmassa B 15-20 mm 19,31 m 32,19 621,71 0,08 1,54 0,00 0,00 65,79 1 270,60

Fogmassa Sikaflex AT-Connection, b=10-15 
mm 19,31 m 25,37 489,96 25,37 489,96

Bottningslist, b=16 mm 19,31 m 6,82 131,75 6,82 131,75

Träarbetare 0,97 tim 1,00 0,97 420,00 405,55

Träarbetare 0,58 tim 1,00 0,58 420,00 243,33

Balkongräcke med aluminiumfyllning h=1100 44,00 m 1 070,30 47 093,20 0,75 33,00 0,00 0,00 1 385,30 60 953,20
Balkongräcke, h=1100 mm, med 
aluminiumfyllning 44,00 m 1 060,00 46 640,00 1 060,00 46 640,00

Fästmaterial 440,00 st 1,03 453,20 1,03 453,20

Träarbetare 33,00 tim 1,00 33,00 420,00 13 860,00

Plastmatta t=2.0 (UE) 410,00 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 334,00 136 940,00 334,00 136 940,00

Plastmatta, t=2,0 mm 410,00 m2 334,00 136 940,00 334,00 136 940,00

Väggmålning 559,00 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 111 800,00 200,00 111 800,00

Väggmålning 559,00 m2 0,00 0,00 0,00 0,00

Väggmålning 559,00 m2 200,00 111 800,00 200,00 111 800,00

55
Montering / komplettering ytterdörr (exklusive 
dörr) 2,00 st 2 891,65 5 783,30 4,32 8,64 644,20 1 288,40 5 349,51 10 699,02

55 Montering av ytterdörr av trä 2,00 st 56,14 112,28 1,10 2,20 0,00 0,00 518,14 1 036,28

Karmskruv, l=70 mm 18,00 st 6,24 112,28 6,24 112,28

Träarbetare 2,20 tim 1,00 2,20 420,00 924,00
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55 Foderbräda 22x120 grundmålad 10,82 m 14,77 159,84 0,10 1,08 0,00 0,00 56,77 614,28

Ytterpanel, 22x120 mm, grundmålad 11,90 m 13,15 156,49 13,15 156,49

Fästmaterial 3,25 st 1,03 3,34 1,03 3,34

Träarbetare 1,08 tim 1,00 1,08 420,00 454,44

53 Utvändig smygbräda 22x70, grundmålad 10,62 m 9,88 104,90 0,10 1,06 0,00 0,00 51,88 550,94

Ytterpanel, 22x70 mm, grundmålad 11,68 m 8,70 101,62 8,70 101,62

Fästmaterial 3,19 st 1,03 3,28 1,03 3,28

Träarbetare 1,06 tim 1,00 1,06 420,00 446,04

78 Smygbräda 15x70 mm 10,62 m 24,09 255,79 0,11 1,17 0,00 0,00 70,29 746,44

Virke, 15x69 mm, furu, planhyvlat 11,68 m 21,62 252,51 21,62 252,51

Fästmaterial 3,19 st 1,03 3,28 1,03 3,28

Träarbetare 1,17 tim 1,00 1,17 420,00 490,64

55 Foderlist av furu 12x56 fabriksbeh 10,57 m 28,29 298,92 0,06 0,63 0,00 0,00 53,49 565,23

Foderlist, 12x56 mm, furu, fabriksbehandlad 11,62 m 25,53 296,74 25,53 296,74

Fästmaterial 2,11 st 1,03 2,18 1,03 2,18

Träarbetare 0,63 tim 1,00 0,63 420,00 266,31

55 Drevning m karm och vägg 12x100 10,82 m 2,12 22,94 0,03 0,32 0,00 0,00 14,72 159,27

Drevning m karm och vägg 12x100 11,47 m 2,00 22,94 2,00 22,94

Träarbetare 0,32 tim 1,00 0,32 420,00 136,33

55 Fogmassa B 15-20 mm 10,82 m 32,19 348,33 0,08 0,87 0,00 0,00 65,79 711,88

Fogmassa Sikaflex AT-Connection, b=10-15 
mm 10,82 m 25,37 274,51 25,37 274,51

Bottningslist, b=16 mm 10,82 m 6,82 73,82 6,82 73,82

Träarbetare 0,54 tim 1,00 0,54 420,00 227,22

Träarbetare 0,32 tim 1,00 0,32 420,00 136,33

53 Droppbleck, klb=150, metall. stålplåt (UE) 2,80 m 0,00 0,00 0,00 0,00 191,00 534,80 191,00 534,80

Droppbleck, klippbredd=150 mm, metalliserad 
stålplåt 2,80 m 191,00 534,80 191,00 534,80

53 Tröskelbleck, klb=150, metall. stålplåt (UE) 2,40 m 0,00 0,00 0,00 0,00 314,00 753,60 314,00 753,60

Tröskelbleck, klippbredd=150 mm, stålplåt 2,40 m 314,00 753,60 314,00 753,60

78 Dörrtrycke 2,00 par 465,00 930,00 0,15 0,30 0,00 0,00 528,00 1 056,00

Dörrtrycke 2,00 par 465,00 930,00 465,00 930,00

Träarbetare 0,30 tim 1,00 0,30 420,00 126,00
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78 Dörrstängare 2,00 st 1 775,15 3 550,30 0,50 1,00 0,00 0,00 1 985,15 3 970,30

Dörrstängare 2,00 st 1 770,00 3 540,00 1 770,00 3 540,00

Fästmaterial 10,00 st 1,03 10,30 1,03 10,30

Träarbetare 1,00 tim 1,00 1,00 420,00 420,00

Ytterdörr metallparti 1,00 st 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00

Ytterdörr metallparti 1,00 st 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Ytterdörr metallparti 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00

Sakvaror wc/rwc 4,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sakvaror wc/rwc 4,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00

Sakvaror wc/rwc 4,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00

Summa: Plan 2 486 087,54 1 022,57 258 245,66 1 173 814,57

Tak

40 Parallelltak med luftning av träfiberskiva / papp 423,00 m2 342,67 144 948,26 0,58 243,93 0,00 0,00 584,87 247 398,86
43 Vindskydd av papp i tak 423,00 m2 23,03 9 739,90 0,05 21,15 0,00 0,00 44,03 18 622,91

Vindskydd, papp 465,30 m2 19,06 8 868,52 19,06 8 868,52

Fästmaterial 846,00 st 1,03 871,38 1,03 871,38

Träarbetare 21,15 tim 1,00 21,15 420,00 8 883,00

41 Limträ GL28cs, 42x225 mm 352,50 m 95,88 33 796,30 0,14 49,35 0,00 0,00 154,68 54 523,30

Limträ GL28cs, 42x225 mm 370,13 m 89,35 33 070,15 89,35 33 070,15

Fästmaterial 705,00 st 1,03 726,15 1,03 726,15

Träarbetare 49,35 tim 1,00 49,35 420,00 20 727,00

42
Isolering, t=220 mm, mineralull, snedtaksskiva kl 
0,036, m pappbeläggning 423,00 m2 148,07 62 634,96 0,09 38,07 0,00 0,00 185,87 78 624,36

Isolering snedtaksskiva 36 pappersbelagd, 
t=220 mm, stenull 448,38 m2 138,72 62 199,27 138,72 62 199,27

Fästmaterial 423,00 st 1,03 435,69 1,03 435,69

Träarbetare 38,07 tim 1,00 38,07 420,00 15 989,40

42 Armerad plastfolie 0,2 i tak 423,00 m2 28,35 11 991,41 0,04 16,92 0,00 0,00 45,15 19 097,81

Armerad plastfolie, t=0,2 mm 486,45 m2 23,76 11 555,72 23,76 11 555,72

Fästmaterial 423,00 st 1,03 435,69 1,03 435,69

Träarbetare 16,92 tim 1,00 16,92 420,00 7 106,40

40 Glespanel i tak 28x70, s300 423,00 m2 32,46 13 729,95 0,13 54,99 0,00 0,00 87,06 36 825,74
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Läkt, 28x70 mm, råhyvlat 1 628,55 m 8,19 13 337,82 8,19 13 337,82

Fästmaterial 380,70 st 1,03 392,12 1,03 392,12

Träarbetare 54,99 tim 1,00 54,99 420,00 23 095,80

64 Gipsskiva Normal t=13 b=900 i tak 423,00 m2 30,86 13 055,74 0,15 63,45 0,00 0,00 93,86 39 704,74

Gipsskiva, t=13, b=900 mm, normal 456,84 m2 27,24 12 442,81 27,24 12 442,81

Gipsskruv 3,5X25 mm, stål FZB 6 345,00 st 0,10 612,93 0,10 612,93

Träarbetare 63,45 tim 1,00 63,45 420,00 26 649,00

Summa: Tak 144 948,26 243,93 0,00 247 398,86

UE, Material

Fönster 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fönster 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00

Fönster 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00

Dörrar 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dörrar 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00

Dörrar 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00

Utrymningstrappa 1,00 st 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00
Utrymningstrappa 1,00 st 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Utrymningstrappa 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00

Vent + styr 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00 965 000,00 965 000,00 965 000,00 965 000,00
Vent + styr 1,00 st 965 000,00 965 000,00 965 000,00 965 000,00

Rör 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00
Rör 1,00 st 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00

El 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00 374 000,00 374 000,00 374 000,00 374 000,00
El 1,00 st 0,00 0,00 0,00 0,00

El 1,00 st 374 000,00 374 000,00 374 000,00 374 000,00

Summa: UE, Material 150 000,00 0,00 1 689 000,00 1 839 000,00

Totalt : 1 860 964,04 2 986,29 2 733 606,75 5 848 814,32
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SANDWISHELEMENT
NCS S 4005-B20G

BTG-SOCKEL
NATURGRÅ

FÖNSTER OCH DÖRRAR
OCKRAGULA NCS S3050-Y10R

TÄTSKIKTSMATTA
GRÅ

PORT & DÖRR
GRÅ NCS S4502-R

RÄNNOR OCH RÖR
SILVER

SANDWISHELEMENT
NCS S 2502-B

LASERAD 
TRÄPANEL

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

SKALA NUMMER BET

Kyrkogatan 23, 803 11 Gävle
Tel: 026 - 54 18 40

Q:
\2

01
6\

16
0 0

14
0,
00

 O
ck

el
bo

 k
om

bi
ha

ll 
 B

öl
e\

02
 R

it
ni
ng

ar
\A

\R
ev

it
 -

 G
Ä
LL

A
N
DE

! \
Ho

ck
ey

lb
o 

is
ha

ll.
rv

t
20

18
-0

6-
08

14
:16

:18

 1 : 100 A-47.3-002

OCKELBO KOMBIHALL

2018/06/08

1600140,00 O.Roslund

NYBYGGNATION AV KOMBIHALL

N. SIMONSSON

N. SIMONSSON

BYGGLOVHANDLING

BÖLE 1:16, OCKELBO KOMMUN

NORDOST

NORDVÄST

Skala 1:100

10 m0 5

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

FASADER MOT NORDVÄST OCH NORDOST

(A1)

Kompletering Bygglov.
Fläktrum, isbilsgarage mm 18/06/08OR
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1600140,00 O.Roslund
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 1 : 50 A-40.2-002

OCKELBO KOMBIHALL

2018/06/08

1600140,00 O.Roslund

SEKTION A-A & B-B

N. Simonsson

N. Simonsson

BYGGLOVHANDLING

BÖLE 1:16, OCKELBO KOMMUN

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

4321 5 m0
Skala 
1:50

(A1)

Kompletering Bygglov.
Fläktrum, isbilsgarage mm 18/06/08OR

 1 : 50
Section A-A

1

 1 : 50
Section B-B

2
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OCKELBO KOMBIHALL

2018/06/08

1600140,00 O.Roslund

PLAN 2

N. SIMONSSON

N. SIMONSSON

BYGGLOVHANDLING

BÖLE 1:16, OCKELBO KOMMUN

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

Skala 1:100

10 m0 5

(A1)

Kompletering Bygglov.
Fläktrum, isbilsgarage mm 18/06/08OR
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OCKELBO KOMBIHALL
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1600140,00 O.Roslund

PLAN 1

N.Simonson

N.Simonson

BYGGLOVHANDLING

BÖLE 1:16, OCKELBO KOMMUN

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

Kompletering Bygglov.
Fläktrum, isbilsgarage mm 18/06/08OR
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Skrivelse från Ockelbo hockey 

Området ”IP” i Ockelbo 

På Ockelbo IP har det bedrivits verksamhet för barn, ungdomar och vuxna i många år.  

Sedan 1989 då den konstfrusna isbanan byggdes har Fotboll och Ishockey delat lokaler med 

varandra.  Om vi backar 15 år i tiden, då fanns det en gräsplan, en utomhusrink samt 6 

omklädningsrum med duschar, två omklädningsrum låg i barackerna på parkeringen som 

numera är rivna. Dessa togs bort 2008 

Vi vill härmed försöka att förklara problemen och potentialen som finns kring IP området i 

Ockelbo. 

Vi har med fotbollens fina konstgräsplan som byggdes 2014 och den senaste byggnationen 

av en kombihall 2017, fått starten på ett område med stor utvecklingspotential för såväl 

föreningar som kommunen. Arvsfonden har gått in med 9-10 miljoner kronor i området och 

stöttat byggnationerna av både konstgräs och hallbygget. Närmast är även byggnationen av 

ett lägerboende på agendan, vilket är oerhört bra. 

I och med att dessa fina anläggningar byggts upp har det medfört förlängda säsonger med ca 

5 månader om man lägger ihop fotboll och ishockey, men nu har vi 4st omklädningsrum 

istället för 6st och säsongerna går in i varandra.  

Det är numera inte som förr i tiden då det knappt fanns konstgräs och ishallar. Då startade 

en hockeysäsong t.ex i början av november och nu i september, kanske t.om augusti. 

Fotbollen kan börja träna i februari och pågå in i oktober.  

Dessa tidigare starter av säsonger måste även vi erbjuda våra ungdomar, för det är så det ser 

ut överallt nuförtiden. Det går inte att ”skjuta” på säsongerna då även seriespelen startar 

tidigare nu. Men där kommer problematiken med omklädningsrummen. Vi har alltså färre 

omklädningsrum och längre säsonger än tidigare. 

Detta är en ekvation som inte går ihop och som för tillfället hämmar våra verksamheter 

istället för att utveckla dom. Det ska väl t ex inte vara meningen att lag ifrån Ockelbo ska 

behöva hyra planer och pendla till andra kommuner i uppstarten av säsonger av den 

anledningen att vi inte har omklädningsrum så att det räcker?  

Dom flesta anläggningar i andra kommuner som har två stycken idrotter på samma område 

har ca 8st omklädningsrum. 

Vi har alltså ”arenorna” men inte omklädningsrummen.  

Hade vi bara flera omklädningsrum så skulle vi kunna utveckla våra verksamheter och öka 

tillgängligheterna på våra arenor avsevärt, inte minst med det kommande lägerboendet.  

Först och främst så kan ju våra egna ungdomar starta sina säsonger i samma tid som övriga, 

men även hyra ut tider, träningsläger samt anordna cuper. 

Vi har idag ett stort antal förfrågningar om att hyra istider och läger bara för ishockeyns 

räkning. Det finns många exempel, men flera lag och föreningar utifrån vill komma hit pga 

att det är trångt om tider i städerna, Pecka Alcén vill komma hit i 2 veckor med sin 
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målvaktsskola mm. Men vi måste tyvärr tacka nej förtillfället just pga av 

omklädningsrummen. 

Ishockeyn har redan nu hyrt ut några enstaka läger över någon helg, men dessa skulle kunna 

bli många fler. Lägerboendet kommer att öppna upp för alla föreningar i Ockelbo kommun 

att hyra ut boende för tävlingar, cuper och lägerverksamhet samt att både ishockey och 

fotboll skulle kunna anordna träningsläger och större cuper om vi bara hade flera 

omklädningsrum.  

Boendet skapar förutsättningar för att anordna t.ex ridtävlingar/läger, basketläger/cuper, 

skidtävlingar mm. Men detta kommer dock att sätta en ännu hårdare press på våra redan för 

få omklädningsrum ifall dessa boende behöver utnyttja toalett/dusch eller cafeteria, då 

fotboll och ishockey är där året runt. 

Ockelbo kommun skulle kunna bli en riktig lägerkommun. 

Ett exempel är Ishockeyn som förra året hyrde ut en helg till IFK Österåker. Där frågade 

några föräldrar om boende och laget hyrde badhuset. Dessa tävlingar/cuper/läger ger 

synergieffekter. Spelare och ledare handlar, äter och dom hyr badhus mm. Föräldrar som vill 

följa med måste bo någonstans samt att dom troligtvis besöker butiker, äter någonstans 

eller kanske besöker Wij trädgårdar beroende vilken tid på året dom kommer.  

Konceptet med föreningar som ordnar läger och tävlingar för ungdomar är bra, Ockelbo 

kommun kan få hit många fler besökare året runt om vi skapar förutsättningar till det.  

Inom ishockeyn så har vi tidigare åkt många år i rad till Älvdalen på träningsläger med flera 

lag. Dit har vi åkt just av den anledningen av att dom har ett perfekt koncept med boenden 

och tider mm. Senast vi var där så var vi där med två lag och var ca 50 personer som gick på 

badhus, handlade på Ica, fikade på det lokala konditoriet mm. 

Ishockeyn har nu tagit fram ett nytt alternativ på att bygga klart och färdigställa det som 

saknas i hallen. Den tidigare prislappen som var på ca 8.500.000:- och var på entreprenad, 

den har vi nu halverat. 

Vi har på eget initiativ köpt in en priskalkyl på allt material som behövs för att färdigställa 

hallen med omklädningsrum. Priset är nu nere på 4.350.000:- och innebär att kommunens 

egna snickare är med och bygger när tid finns över samt att hockey klubben hjälper till och 

bygger ideellt. Ishockeyn kommer även själva att göra sitt yttersta för att färdigställa 

läktaren på ideell basis.  

Detta hoppas vi att kommunens politiker tycker är ett mycket prisvärt alternativ att en gång 

för alla göra klart det vi påbörjat i hallen och på köpet ge flera föreningar samt kommunen 

förutsättningar att kunna utvecklas i och med lägerboendet som vi kommer få. Vilket 

fantastiskt idrottscenter och vilken lägerkommun vi skulle kunna bli. 
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Tekniska enheten 
Hedman, David 
david.hedman@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-21 

Referens 
KS 2021/00358  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Kompletterande investering - ventilation Centrumhuset 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Investeringsbudget för utbyte av ventilation i Centrumhuset utökas med 8,6 
miljoner, totalt 18,1 miljoner. Investeringsmedlen avsätts under 2021. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
För över 4 år sedan presenterades det på ekonomiutskottet att kommunen 
ville avsätta 9,5 miljoner för att byta ut ventilationen i Centrumhuset, detta 
var för att vi i maj 2017 skulle söka för att få grönt lån till investeringen. I 
detta läge hade vi inget färdigt förslag på lösning av den mycket komplexa 
ventilationslösning som skulle behövas för att få till utbytet av 
ventilationssystemen. (Många utredningar har gjorts av ventilationen på 
Centrumhuset sedan mitten av 90-talet där ingen har lyckats slutföra projekt 
och det har troligtvis mycket att göra med dess komplexitet). 
Nu 4 år senare när vi kommit längre i processen så vet vi exakt vad som 
behöver göras och nedan radar vi upp några av sakerna vi inte visste för 4 år 
sedan som fördyrar mot en mycket osäker ursprunglig kalkyl;  

• En helt ny utbyggnad måste till för att få plats med den nya 
ventilationsaggregaten (nya aggregat kräver mycket mer utrymme). 

• Mer omfattande nya kanaldragningar vilket även innebär extra 
byggjobb (i ursprunglig kalkyl så räknade vi med att vi kunde behålla 
de flesta av de befintliga ventilationskanalerna)  

• Asbestsanering. 
• Prisbilden på material och arbetskraft är högre än för 4 år sedan. 

                        

Ärendet 
Vi har vänt och vridit på varje detalj under dessa 4 år och detta är minsta 
möjliga investering vi kan göra för att byta samtliga ventilationssystem på 
Centrumhuset. 
 
Nedan visas en projektbudget som vi känner oss säkra på. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 90 Dnr 2021/00358  

Kompletterande investering - ventilation Centrumhuset 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras. 
                       

Ärendebeskrivning 
Det har tidigare fattats beslut av kommunfullmäktige att avsätta 9,5 miljoner 
för att byta ut ventilationen i Centrumhuset. Nu när tekniska kommit längre i 
processen så har det uppkommit flera omständigheter som gör att budgeten 
måste utökas. Bland annat har prisbilden förändrats på 4 år, det blir mer 
omfattande ventilationsarbeten på första våningen (där omklädningsrum 
ligger) samt att vi inte får plats med den nya ventilationen i befintliga lokaler 
utan måste bygga en ny tillbyggnad mot centrumhuset.  
Tillkommande kostnader hamnar på 8,6 miljoner.                         
      

Beslutsgång 
Ordförande föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, 
återremiss av ärendet. 
      
      
      

Inlägg 
Linus Gunnarsson (M), Stig Mörtman (M), Joel Strömner (SD),  
Martin Sund Svensson (V) 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 92 Dnr 2021/00394  

Investeringsmedel - Uret/Socialkontoret 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige  
Två miljoner kronor avsätts i investeringsmedel under 2021, för 
ombyggnation av socialkontorets lokaler i Uret. 
                       

Ärendebeskrivning 
Socialkontoret vill skapa bättre lämpade lokaler för sin verksamhet. 
Ockelbogårdar har fått in offert för ombyggnationerna. Väljer vi att göra 
denna ombyggnation i egen regi, med egen personal, bör vi kunna spara 
minst 700 000kr. Ökade kostnader för investeringen finansieras via 
internhyra.                          
 
      

Inlägg 
Stig Mörtman (M) 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-01 

Referens 
KS 2021/00394  
2.7.2.1  

  

 
 [Huvudmottagare]  

 

Investeringsmedel - Uret/Socialkontoret 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår fullmäktige att avsätta 2 miljoner i 
investeringsmedel under 2021, för ombyggnation av socialkontorets lokaler i 
Uret. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Socialkontoret vill skapa bättre lämpade lokaler för sin verksamhet. 
Ockelbogårdar har fått in offert för ombyggnationerna. Väljer vi att göra 
denna ombyggnation i egen regi, med egen personal, bör vi kunna spara 
minst 700 000kr. Ökade kostnader för investeringen finansieras via 
internhyra.  
                         

Ärendet 
Offert från externt företag: 
 

 
 
Från förvaltningschef socialförvaltning om ombyggnationen:  

Detta varit ett önskemål och ett krav i flera år. Arbetsmiljöverket gjorde 
2018 en kartläggning på hälften av landets socialkontor. Tillsynen visade 
allvarliga brister där hot och våld samt trakasserier är vanligt förekommande 
samt ökar. Vi ser samma tendens i Ockelbo där vi haft allt fler och mer 
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Ockelbo kommun 

Datum 
2021-06-01 

 
KS 2.7.2.1 
2021/00394 

Sida 
2(2) 

 

 

allvarliga incidenter. En åtgärd är att se till att besöksrummen finns utanför 
ett ”skalskydd”. Idag tar socialsekreterarna in besökarna på sitt eget rum 
eller i konferensrum inne i lokalerna. Någon annan möjlighet finns inte. 
Händer något så är de inne i lokalerna och kan enkelt nå andra rum/personer. 
Vi vill nu bygga om på befintligt socialkontor där vi inrättar skalskydd och 
med besöksrummen utanför skalskyddet. 
 
För att göra det måste vi lyfta över personal till annan yta – Sophies 
kroppsvård. 
 
En annan faktor är att vi är trångbodda. 
 
En tredje faktor är att samla familjebehandlarna på ett ställe – åtskilt från 
övrig verksamhet för att behålla anonymiteten hos de som besöker 
verksamheten. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 97 Dnr 2021/00369  

Försäljning - del av Ugglan 2 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Ockelbogårdar AB ges rätten att försälja del i fastigheten Ugglan 2,  
ca 250 kvm.                       
 
Patrik Jonsson (S), Birger Larsson (C), Joel Strömner (SD) och  
Linus Gunnarsson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
 

Ärendebeskrivning 
Ockelbogårdar har fått en förfrågan från en privat aktör om att få köpa en del 
av fastigheten Ugglan 2 för att lösa parkeringssituationen på sin fastighet 
Ugglan 11. Utifrån Ockelbogårdars krav på affärsmässighet så har det 
överenskommits att köparen ska stå för de kringkostnader som uppkommer i 
samband med överlåtelsen. Det har säkerställts att fastighetsvärdet på 
Ugglan 2 inte kommer att påverkas av försäljningen. Om erforderliga 
tillstånd för en parkering inte kan erhållas inom två år så ska köpet gå 
tillbaka till Ockelbogårdar.                    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ockelbogårdar 21-04-28 
Protokoll Ockelbogårdar                          
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Ekonomienheten 
Krüger, Joachim, 0297-555 27 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-06-01 

Referens 
KS 2021/00369  
2.7.3.1  

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Försäljning - del av Ugglan 2 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Ockelbogårdar AB ges rätten att försälja del i fastigheten Ugglan 2, ca 250 
kvm.                       

Sammanfattning av ärendet 
Ockelbogårdar har fått en förfrågan från en privat aktör om att få köpa en del 
av fastigheten Ugglan 2 för att lösa parkeringssituationen på sin fastighet 
Ugglan 11. Utifrån Ockelbogårdars krav på affärsmässighet så har det 
överenskommits att köparen ska stå för de kringkostnader som uppkommer i 
samband med överlåtelsen. Det har säkerställts att fastighetsvärdet på 
Ugglan 2 inte kommer att påverkas av försäljningen. Om erforderliga 
tillstånd för en parkering inte kan erhållas inom två år så ska köpet gå 
tillbaka till Ockelbogårdar.                    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ockelbogårdar 21-04-28 
Protokoll Ockelbogårdar                          

Beslutet ska skickas till 
Ockelbogårdar 
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Styrelsen Ockelbogårdar AB               
2021-04-28 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

Försäljning av del i fastigheten Ugglan 2 
 
Ärendet 
En privat aktör har presentat ett förslag till bolaget att få förvärva del av 
Ugglan 2, Järnvägsgatan 4, i centrala Ockelbo. Detta för att lösa 
parkeringsproblematik till sin angränsande fastighet Ugglan 11, där en av 
verksamhetshyresgästerna upptar bostadsparkeringen med sina företagsbilar.     
Bakgrund 
Utifrån att Ockelbogårdar följer Allbolagen ska vi agera affärsmässigt med en vinst i 
alla våra förehavanden. Diskussion har förts med den privata aktören och de kommer 
att betala de kringkostnader som uppstår i samband med försäljningen såsom 
fastighetsförrättning, lagfart, stämpelskatt mm.  
Övervägande och slutsats 
Den avgränsade delen som köparen är intresserad av ligger parallellt med en 
befintlig parkeringsyta på den egna fastigheten Ugglan 11, Södra Åsgatan 7. 
Förslaget gäller ca 250 m2 mark på Ugglan 2, Järnvägsgatan 4, som genom 
köp kommer att regleras till Ugglan 11. Infarten till parkeringen är planerad att 
ske från Järnvägsgatan.   
Inventering har skett av markliggande rör samt kablar och där har konstaterats 
att förslaget på infart och parkeringsyta är skild från dem. Diskussion har förts 
med VGS om möjlighet att få bygglov och de har ställt sig positiv till åtgärden.  
Förslag finns även i förfrågan om att avskärma infarten med växtlighet mot 
tomten på Järnvägsgatan 4 för att hyresgästerna inte ska känna att deras 
trädgård blir påverkad av detta.  
Värdeutlåtande av tomten är gjord och värdetidpunkt är 1 mars 2021. 
Fastihgetsvärdet på Ockelbogårdars fastighet kommer ej att påverkas genom att 
delen avyttras.  
Förslag till beslut 
att föreslå Ockelbogårdars styrelse att godkänna förslaget 
att föreslå till Kommunfullmäktige att godkänna försäljning av del i Ugglan 2, ca 
250 m2. Bolagets kostnader för att ta fram markvärdering och avkastningskrav 
på 6 % kommer att tillkomma på fastställd slutsumma.  
att köparen betalar uppkomna kringkostnader i samband med ägarbytet 
att köpet går tillbaka till Ockelbogårdar AB om inte erforderliga tillstånd 
erhålles för att anlägga en parkering inom två år 
 
Pamela Warren 
VD 
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Kartor med markering av Ugglan 11 och Ugglan 2, samt situationsplan med planerad 
åtgärd 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 96 Dnr 2021/00370  

Försäljning - Prästbordet 1:28 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Ockelbogårdar AB ges rätten att försälja fastigheten Prästbordet 1:28. 
 
Patrik Jonsson (S), Birger Larsson (C), Joel Strömner (SD) och  
Linus Gunnarsson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.                  
 

Ärendebeskrivning 
Prästbordet 1:28, Kaplansgården har under många år varit uthyrd till 
Ockelbo kommun för olika ändamål och har i samband med det 
verksamhetsanpassats. Nu när rådigheten återgått till Ockelbogårdar vill man 
få möjligheten att pröva att försälja fastigheten. Man gör bedömningen att 
återställande till bostäder skulle innebära betydande kostnader men att en 
viss efterfrågan på lokaler finns i Ockelbo. En försäljning skulle även kunna 
friställa kapital till fortsatt nybyggnation.                         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ockelbogårdar 21-04-28 
Protokoll Ockelbogårdar                          
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Ekonomienheten 
Krüger, Joachim, 0297-555 27 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-06-01 

Referens 
KS 2021/00370  
2.7.3.1  

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Försäljning - Prästbordet 1:28 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Ockelbogårdar AB ges rätten att försälja fastigheten Prästbordet 1:28                       

Sammanfattning av ärendet 
Prästbordet 1:28, Kaplansgården har under många år varit uthyrd till 
Ockelbo kommun för olika ändamål och har i samband med det 
verksamhetsanpassats. Nu när rådigheten återgått till Ockelbogårdar vill man 
få möjligheten att pröva att försälja fastigheten. Man gör bedömningen att 
återställande till bostäder skulle innebära betydande kostnader men att en 
viss efterfrågan på lokaler finns i Ockelbo. En försäljning skulle även kunna 
friställa kapital till fortsatt nybyggnation.                         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ockelbogårdar 21-04-28 
Protokoll Ockelbogårdar                          

Beslutet ska skickas till 
Ockelbogårdar AB 
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Styrelsen Ockelbogårdar AB 
2021-04-28 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

FÖRSÄLJNING AV PRÄSTBORDET 1:28 
 
Ärendet 
Ockelbogårdar har sedan 1994 hyrt ut Prästbordet 1:28, Kaplansgården, för att 
fungera som lokaler. Byggnaden har gjorts om helt från att innehålla bostäder 
till att fungera som lokaler till olika verksamheter. Det finns flera framtagna 
förslag på vad bolaget skulle kunna göra med fastigheten, däribland försäljning 
till privat aktör för att fungera i befintligt skick.  
 
Bakgrund 
Att byggnaden tills alldeles nyligen fungerat som verksamhetslokaler och är 
anpassade efter detta enligt byggreglerna gör att en stor ombyggnation behövs 
för att återanpassa byggnaden till bostäder. Tillstånd i form av tillfälliga 
bygglov har använts genom åren för att bedriva verksamheter fram till dess den 
tomställdes i slutet av 2020.  
Detaljplanen för fastigheten säger att byggnaden ska innehålla bostäder, men i 
ett pågående detaljplanearbete tillsammans med VGS, Västra Gästriklands 
Samhällsbyggnadskontor och Tekniska kontoret finns en önskan från bolaget 
om ett tillägg med C och K, vilket skulle möjliggöra centrumnära anläggningar 
och kontor. Detaljplanen är planerad att beslutas under hösten 2021. 
 
Övervägande och slutsats 
Det finns efterfrågan på bland annat företagshotell och kontor i Ockelbo, men 
då vi som allmännyttigt bostadsbolag inte ska ha lokaler i stor omfattning utan 
hyresbostäder, vill bolaget prova möjligheten att sälja den till privata 
marknaden.   
Ockelbogårdar vill samtidigt möjliggöra ytterligare nybyggnation och ser en 
försäljning som ett sätt att frigöra kapital för att istället kunna bygga ett 
flerbostadshus på den attraktiva tomten som Gäveränge 2:8 kommer att bli om 
den detaljplanen antas under 2021. Om den inte antas så har bolaget behov av 
att istället lägga pengar på större ombyggnationer.  
Bolaget bör som ett kommunalt helägt bostadsbolag se om- och nybyggnation i 
Ockelbo ur ett samhällsnyttoperspektiv och sälja fastigheten utifrån gjort 
värdeutlåtande 2021-03-01 och försälja via annonsering på öppna marknaden.  
Förslag till beslut 
Att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att ge Ockelbogårdar rätten att 
försälja Prästbordet 1:28. 
 
Pamela Warren  
VD Ockelbogårdar AB 
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Kartor över fastigheten, markerad med blå ruta. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 98 Dnr 2021/00375  

Försäljning - del av Vi 1:16 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Försäljning av del av Vi 1:16 (ca 1600 kvm) till ett pris av 75 kronor/kvm 
godkänns. 
                       

Ärendebeskrivning 
En privat aktör har visat intresse att etablera padelhall på IP-området. En 
sådan byggnation faller väl i linje med kommunens utvecklingsplaner för IP-
området och tekniska, utbildnings- och kulturförvaltningen samt näringsliv 
tycker att detta är en bra lösning. Då den som vill etablera hallen inte kan 
bygga på ofri grund måste kommunen sälja en del av fastigheten till 
intressenten för att byggnationen ska kunna bli av.                           
      

Inlägg 
Stig Mörtman (M), Linus Gunnarsson (M) 
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Kommunkontoret 
Hedman, David, 0297-55491 
david.hedman@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-06-01 

Referens 
KS 2021/00375  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Försäljning - del av Vi 1:16 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Försäljning av del av Vi 1:16 (ca 1600 kvm) till ett pris av 75 kronor/kvm 
godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
En privat aktör har visat intresse att etablera padelhall på IP-området. En 
sådan byggnation faller väl i linje med kommunens utvecklingsplaner för IP-
området och tekniska, utbildnings- och kulturförvaltningen samt näringsliv 
tycker att detta är en bra lösning. Då den som vill etablera hallen inte kan 
bygga på ofri grund måste kommunen sälja en del av fastigheten till 
intressenten för att byggnationen ska kunna bli av.   
                         

Ärendet 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-25 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 75 Dnr 2021/00219  

Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025 godkänns. 
 

Ärendebeskrivning 
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                           

Inlägg 
Dan Brodin (KD) 
      
      
      
      
 
 
 

204



 

 

 
 
Kommunkontoret 
Sen Thakuri, Ann-Charlott, 0297-55416 
ann-charlott.sen_thakuri@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-05-05 

Referens 
KS 2021/00219  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

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/  
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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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Tillväxtutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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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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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 99 Dnr 2021/00347  

Vistelseförbud - förbud att vistas på särskilt angivna 
platser 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Kommunstyrelsen ges en tillfällig rätt att till och med 30 september 2021, 
utfärda, föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser med stöd 
av 8 kap 1 § förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19. 
2. Föreskriften får endast gälla under två veckor, med möjlighet för 
kommunstyrelsen att föreskriften kan förlängas en gång. 
3. Det område föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet begränsat 
område. 
4. Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande 
kommunfullmäktige. 
5. Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska kommunstyrelsen 
besluta att en föreskrift ska upphävas i förtid. 
                      

Ärendebeskrivning 
Enligt lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (§ 13) får regeringen eller den kommun som regeringen 
bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på 
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Enligt förordningen SFS 2021:161 
ges kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på 
en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på 
platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att: 

• det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel, 
• att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom 

riket, och 
• inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas 

frihet. 
 

Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och 
Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt 
förordningen. Lagstiftningen i sig säger inget om på vilken nivå beslut om 
förbud med stöd av bemyndigandet ska fattas. Beslutanderätten utgår därmed 
från fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess 
talar för att det finns intresse av att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen 
eller en nämnd. 
Rätten att utfärda föreskrifter utgör normgivningsmakt. Förutsättningarna att 
överlåta normgivningsmakt till nämnd eller styrelsen bedöms med hänsyn 
både till regeringsformen (1974:152), RF, och till kommunallagen 
(2017:725), KL. RF ger grundlagsskydd för ett antal fri- och rättigheter. I 
dessa ingår den fria rörligheten, 2 kap. 8 § 8 RF. Det ligger därför nära till 
hands att se förbudsförskrifter inom det aktuella området som frågor av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Sådana 
frågor faller inom fullmäktiges exklusiva beslutanderätt enligt 5 kap 1 § KL. 
Fullmäktiges ställningstagande till användning av bemyndigandet kan dock 
förenas med villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det kan 
handla om att förbud bara får gälla under korta perioder och eller på vissa 
angivna och begränsade områden. Det rättsliga utrymmet att överlåta 
beslutsfattande på nämnd eller styrelsen ökar då. 
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att det krävs korta 
beslutsvägar om det blir aktuellt att utfärda föreskrifter på särskild angiven 
plats i kommunen. Föreslås därför att beslut om detta delegeras till 
kommunstyrelsen med vissa villkor.                         
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Kommunkontoret 
Lindblom, Mia 
eva-marie.lindblom@ockelbo.se 
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1(2) 

Datum 
2021-06-01 

Referens 
KS 2021/00347  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Vistelseförbud - förbud att vistas på särskilt angivna 
platser 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Kommunstyrelsen ges en tillfällig rätt att till och med 30 september 2021, 
utfärda, föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser med stöd 
av 8 kap 1 § förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19. 
2. Föreskriften får endast gälla under två veckor, med möjlighet för 
kommunstyrelsen att föreskriften kan förlängas en gång. 
3. Det område föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet begränsat 
område. 
4. Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande 
kommunfullmäktige. 
5. Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska kommunstyrelsen 
besluta att en föreskrift ska upphävas i förtid. 
                      

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (§ 13) får regeringen eller den kommun som regeringen 
bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på 
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Enligt förordningen SFS 2021:161 
ges kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på 
en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på 
platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att: 

• det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel, 
• att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom 

riket, och 
• inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas 

frihet. 
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Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och 
Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. 
Det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt 
förordningen. Lagstiftningen i sig säger inget om på vilken nivå beslut om 
förbud med stöd av bemyndigandet ska fattas. Beslutanderätten utgår därmed 
från fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess 
talar för att det finns intresse av att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen 
eller en nämnd. 
Rätten att utfärda föreskrifter utgör normgivningsmakt. Förutsättningarna att 
överlåta normgivningsmakt till nämnd eller styrelsen bedöms med hänsyn 
både till regeringsformen (1974:152), RF, och till kommunallagen 
(2017:725), KL. RF ger grundlagsskydd för ett antal fri- och rättigheter. I 
dessa ingår den fria rörligheten, 2 kap. 8 § 8 RF. Det ligger därför nära till 
hands att se förbudsförskrifter inom det aktuella området som frågor av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Sådana 
frågor faller inom fullmäktiges exklusiva beslutanderätt enligt 5 kap 1 § KL. 
Fullmäktiges ställningstagande till användning av bemyndigandet kan dock 
förenas med villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det kan 
handla om att förbud bara får gälla under korta perioder och eller på vissa 
angivna och begränsade områden. Det rättsliga utrymmet att överlåta 
beslutsfattande på nämnd eller styrelsen ökar då. 
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att det krävs korta 
beslutsvägar om det blir aktuellt att utfärda föreskrifter på särskild angiven 
plats i kommunen. Föreslås därför att beslut om detta delegeras till 
kommunstyrelsen med vissa villkor. 
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§ 87 Dnr 2021/00227  

Riktad lönesatsning 2021 och fortsatt långsiktig 
strategi 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Riktad lönesatsning om 250 000 kronor upphör fr o m år 2021. 
2. En övergripande lönepolicy och långsiktig lönestrategi ska tas fram med 
återrapportering till personalutskottets sammanträde i september 2021.  
3. Förslag diskuteras och beaktas vidare för att ingå i kommunstyrelsens 
budgetförslag 2022–2024 hösten 2021. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat att fr o m 2019 årligen ska 250 000 kronor 
avsättas årligen för att ge möjlighet till riktade lönesatsningar. Denna 
satsning har nu genomförts i ett antal år och bedömningen är att satsningen 
behöver ses över för att hitta andra lösningar. Alternativa lösningar hänförs 
för diskussion till personalutskottet, ekonomiutskottet och kommunstyrelsen. 
En övergripande lönepolicy och långsiktig lönestrategi ska tas fram med 
återrapportering till personalutskottets sammanträde i september 2021.  
Förslag diskuteras och beaktas vidare för att ingå i kommunstyrelsens 
budgetförslag 2022–2024 hösten 2021. 

Beslutsunderlag 
Controller Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse av 2021-04-13 och 2021-04-
28; diskussionsunderlag. 
Controller Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse av 2021-04-13 och  
2021-04-28; diskussionsunderlag. 
Personalutskottet 2021-04-13, § 7 
Kommunstyrelsen 2021-04-27, § 54                          
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 Kommunstyrelsen 

 

Riktad lönesatsning och långsiktig lönestrategi  

Förslag till beslut 
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Riktad lönesatsning om 250 000 kronor upphör fr o m år 2021. 
2. En övergripande lönepolicy och långsiktig lönestrategi ska tas fram med 

återrapportering till personalutskottets sammanträde i september 2021.  
3. Förslag diskuteras och beaktas vidare för att ingå i kommunstyrelsens 

budgetförslag 2022–2024 hösten 2021. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att fr o m 2019 årligen ska 250 000 kronor 
avsättas årligen för att ge möjlighet till riktade lönesatsningar. Denna 
satsning har nu genomförts i ett antal år och bedömningen är att satsningen 
behöver ses över för att hitta andra lösningar. Alternativa lösningar hänförs 
för diskussion till personalutskottet, ekonomiutskottet och kommunstyrelsen. 
En övergripande lönepolicy och långsiktig lönestrategi ska tas fram med 
återrapportering till personalutskottets sammanträde i september 2021.  
Förslag diskuteras och beaktas vidare för att ingå i kommunstyrelsens 
budgetförslag 2022–2024 hösten 2021. 
 
Bakgrund 
Arbetet med lönekartläggning genomfördes första gången för 2010 års löner 
med presentation vid kommunstyrelsen i början av mars 2012. För att 
möjliggöra satsningar inom personalområdet såsom lönekartläggning, 
lönejusteringar, generella övergripande utbildningsbehov lyftes i detta 
sammanhang att behovet av medel för personalstrategiska åtgärder.  
Utifrån ovanstående process beslutade kommunfullmäktige initialt år 2011 
om en riktad lönesatsning för åren 2012 och 2013.  
Inför 2014 genomfördes investeringssatsningen En framtida skola varvid 
inga specifika medel till lönesatsningar avsattes. Inför 2015 och 2016 fanns 
det inte ekonomiskt utrymme för en riktad lönesatsning.  
Kommunfullmäktige beslutade i separata beslut om riktad lönesatsning för 
åren 2017 och 2018.  
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Riktad lönesatsning årligen fr o m 2019 
Kommunfullmäktige beslutade därefter att fr o m 2019 årligen avsätta 
250 000 kronor årligen för att ge möjlighet till riktade lönesatsningar.  
Sammanfattning av de yrkeskategorier som erhållit lönesatsningen 
specificerat per år 
2012 förskollärare och lärare 
2013 förskollärare och lärare 
2017 undersköterskor 
2018 undersköterskor 
2019 personal inom individ- och familjeomsorg 
2020 förskollärare inom kommunens förskola/förskoleklass. 
 
En lönesatsning om 250 000 kronor ger ett utrymme på ca 15 000 kronor/månad. 

• Vid en grupp om 100 personer ger det ett tillägg om 150 
kronor/månad/anställd och heltidstjänst 

• Vid en grupp om 10 personer ger det ett tillägg om 1 500 
kronor/månad/anställd och heltidstjänst. 

Diskussionsunderlag 
Den lokala lönebildningen bestämmer hur lönerna i en organisation ska 
sättas och utvecklas. Lönebildning är ett strategiskt styrmedel för 
verksamheten och arbetsgivarens lönepolitiska prioriteringar behöver 
synliggöras i budgetarbetet. De lönepolitiska prioriteringarna behöver utgå 
från verksamhetens behov av att kunna rekrytera och behålla medarbetare 
med rätt kompetens. 
Lönepolitiska mål behöver utarbetas som utformas med hänsyn till de 
verksamhetsmål som finns på både kort och lång sikt. 
Det är önskvärt med tydliga roller i organisationen 

• Politiker beslutar om de övergripande strategierna i lönepolitiken. 
• Chefer företräder arbetsgivaren och arbetsgivarens ställningstagande 

i förhållande till medarbetarna. 
• Personalavdelning utgör stöd till cheferna i lönebildningsarbetet. 

Inom vissa yrkeskategorier är det hård konkurrens om personal. Detta kan få 
som konsekvens att nyanställd personal går in på höga löner. 
I organisationen finns medarbetare som har arbetat i många år, men som inte 
ligger i närheten av de nyanställda i lönehänseende. Detta är ett förhållande 
som behöver lyftas för vidare diskussion.                                                 

Beslutsunderlag 
Controller Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse av 2021-04-13 och  
2021-04-28; diskussionsunderlag. 
Personalutskottet 2021-04-13, § 7 
Kommunstyrelsen 2021-04-27, § 54                          

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 54 Dnr 2021/00227  

Riktad lönesatsning 2021 och fortsatt långsiktig 
strategi 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Alternativa lösningar för fortsatt långsiktig strategi hänförs för diskussion 
till personalutskottet, ekonomiutskottet och kommunstyrelsen. 
2. Ärendet behandlas vidare av ekonomiutskottet i maj 2021. 
                       

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat att fr o m 2019 årligen ska 250 000 kronor 
avsättas årligen för att ge möjlighet till riktade lönesatsningar.  
Denna satsning har nu genomförts i ett antal år och bedömningen är att 
satsningen behöver ses över för att hitta andra lösningar.  
Alternativa lösningar hänförs för diskussion till personalutskottet, 
ekonomiutskottet och kommunstyrelsen.                         
                          
 
      
      
      
      
 
 
 

245



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 95 Dnr 2021/00324  

Erbjudande till elever omvårdnadsprogrammet - 
ändring av tidigare beslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Kommunfullmäktiges beslut av 2019-12-16, § 129, Erbjudande till elever 
omvårdnadsprogrammet upphör och ändras till följande: 
2. Alla elever som genomgår vård och omsorgsprogrammet 
(gymnasieutbildning) erbjuds tillsvidareanställning i kommunen under 
förutsättning att:  

- uppfyller kompetenskraven samt övriga krav kommunen har 
för att erhålla anställning 
- är folkbokförd i kommunen 
- behov föreligger inom verksamheten 

3. Beslutet gäller fr o m 2021-07-01, från nystart av utbildningen och inte de 
som redan påbörjat utbildning.                   
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till ändring av kommunfullmäktiges beslut av 2019-12-16, § 129 
Erbjudande till elever omvårdnadsprogrammet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Alla elever som är folkbokförda i kommunen och som genomgår 
omvårdnadsprogrammet (eller likvärdig utbildning) och uppfyller 
kompetenskraven kommer att erbjudas en tillsvidareanställning i kommunen.  
Övervägande 
Förvaltningen har genomfört en analys av hur nettobehovet av medarbetare 
ser ut under de närmaste åren. Bedömning är att det föreligger en god 
tillgång på medarbetare i förhållande till den ekonomiska ram som 
förvaltningen har att förhålla sig till. 
Vad gäller antalet medarbetare som är utbildad undersköterska så är den 
relativt hög. 75 % på särskilt boende, 50-60 % inom hemtjänsten. 
  
En stor del av övrig personal, vårdbiträden/outbildade, har arbetat ett flertal 
år inom området och har därmed erhållit god kompetens. 
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Inom LSS/SOL antalet undersköterskor lägre. Där pågår ett arbete kring vad 
som är ”rätt/korrekt” grundkompetens. 
Under våren går 23 elever ut Ockelbos utbildning, runt 15 av dessa har 
signalerat att de vill ha anställning omgående. Ytterligare 10 elever tar 
examen invid årsskiftet. Utöver detta arbetar ett tiotal (10) vikarier som är 
utbildade undersköterskor i verksamheten, även dessa fyller kriterierna för 
anställning.  
I dagsläget har förvaltningen endast någon enstaka vakans. Strategin för att 
bereda plats för de som omfattas av nuvarande anställningsgaranti är att på 
olika sätt ”växla ut”/dra ner på vikarier/vikariat.  
Med ovan nämnda bakgrund, och under förutsättning att den ekonomiska 
ramen inte utökas, så behöver därför anställningsgarantin justeras. 
Kommunen måste också bestämma sig för vilken väg man vill gå OM 
anställningsgarantin genererar övertalighet. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 129 
Socialchef Johan Callenmark tjänsteskrivelse 2021-05-14                            

Yrkanden 
Jonny Lindblom (SD) yrkar, med instämmande av Marit Rempling (C), 
bifall till förslaget. 

Inlägg 
Jonny Lindblom (SD), Marit Rempling (C) 
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Erbjudande till elever omvårdnadsprogrammet – 
ändring av tidigare beslut 

Förslag till beslut 
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen  
1. Kommunfullmäktiges beslut av 2019-12-16, § 129, Erbjudande till elever 

omvårdnadsprogrammet upphör och ändras till följande: 
2. Alla elever som genomgår vård och omsorgsprogrammet 

(gymnasieutbildning) erbjuds tillsvidareanställning i kommunen under 
förutsättning att:  

− uppfyller kompetenskraven samt övriga krav kommunen har för att 
erhålla anställning 

− är folkbokförd i kommunen 

− behov föreligger inom verksamheten 
3. Beslutet gäller fr o m 2021-07-01, från nystart av utbildningen och inte 

de som redan påbörjat utbildning. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till ändring av kommunfullmäktiges beslut av 2019-12-16, § 129 
Erbjudande till elever omvårdnadsprogrammet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Alla elever som är folkbokförda i kommunen och som genomgår 
omvårdnadsprogrammet (eller likvärdig utbildning) och uppfyller 
kompetenskraven kommer att erbjudas en tillsvidareanställning i kommunen.  
Övervägande 
Förvaltningen har genomfört en analys av hur nettobehovet av medarbetare 
ser ut under de närmaste åren. Bedömning är att det föreligger en god 
tillgång på medarbetare i förhållande till den ekonomiska ram som 
förvaltningen har att förhålla sig till. 
Vad gäller antalet medarbetare som är utbildad undersköterska så är den 
relativt hög. 75 % på särskilt boende, 50 - 60 % inom hemtjänsten. 
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En stor del av övrig personal, vårdbiträden/outbildade, har arbetat ett flertal 
år inom området och har därmed erhållit god kompetens. 
Inom LSS/SOL antalet undersköterskor lägre. Där pågår ett arbete kring vad 
som är ”rätt/korrekt” grundkompetens. 
Under våren går 23 elever ut Ockelbos utbildning, runt 15 av dessa har 
signalerat att de vill ha anställning omgående. Ytterligare 10 elever tar 
examen invid årsskiftet. Utöver detta arbetar ett tiotal (10) vikarier som är 
utbildade undersköterskor i verksamheten, även dessa fyller kriterierna för 
anställning.  
I dagsläget har förvaltningen endast någon enstaka vakans. Strategin för att 
bereda plats för de som omfattas av nuvarande anställningsgaranti är att på 
olika sätt ”växla ut”/dra ner på vikarier/vikariat.  
Med ovan nämnda bakgrund, och under förutsättning att den ekonomiska 
ramen inte utökas, så behöver därför anställningsgarantin justeras. 
Kommunen måste också bestämma sig för vilken väg man vill gå OM 
anställningsgarantin genererar övertalighet. 
                         

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 129 
Socialchef Johan Callenmark tjänsteskrivelse 2021-05-14                          

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 129 Dnr 2019/00754  

Erbjudande till elever omvårdnadsprogrammet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Alla elever som är folkbokförda i kommunen och som genomgår 
omvårdnadsprogrammet (eller likvärdig utbildning) och uppfyller 
kompetenskraven kommer att erbjudas en tillsvidareanställning i kommunen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att ärendet om lokalt arbetstidsavtal inom kommunals 
avtalsområdet behandlades föreslog personalutskottet: 
Att alla elever som genomgår omvårdnadsprogrammet (eller likvärdig 
utbildning) och uppfyller kompetenskraven kommer att erbjudas en 
tillsvidareanställning i kommunen.  
Fullmäktige beslutade 2019-06-17 i enlighet med personalutskottets förslag. 
Förtydligande 
Diskussioner under hösten visar på att beslutet behöver diskuteras vidare och 
förtydligas. Ett förtydligande är att det gäller alla elever som är 
folkbordförda i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2019-12-10, § 215 - Erbjudande till elever 
omvårdnadsprogrammet 

Yrkanden 
Anna Schönning (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Inlägg 
Anna Schönning (S)  
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 Kommunfullmäktige 

 

 

Ändra beslutet ”Erbjudande till elever 
omvårdnadsprogrammet” 
 
Förslag till beslut 
 
Att ändra beslutet från; 
 
”Alla elever som är folkbokförda i kommunen och som genomgår 
omvårdnadsprogrammet (eller likvärdig utbildning) och uppfyller 
kompetenskraven kommer att erbjudas en tillsvidareanställning i 
kommunen” 
 
Till; 
Alla elever som genomgår omvårdnadsprogrammet erbjuds 
tillsvidareanställning i kommunen under förutsättning att; 

- Uppfyller kompetenskraven samt övriga krav kommunen har för att 
erhålla anställning 

- Är folkbokförd i kommunen 
- Behov föreligger inom verksamheten 

 
Ska gälla från nystart av utbildningen, inte dem som redan påbörjat. 
 

Beslutsunderlag 
 
Förvaltningen har genomfört en analys av hur nettobehovet av medarbetare 
ser ut under de närmaste åren. Bedömning är att det föreligger en god 
tillgång på medarbetare i förhållande till den ekonomiska ram som 
förvaltningen har att förhålla sig till. 
 
Vad gäller antalet medarbetare som är utbildad undersköterska så är den 
relativt hög. 75 % på Särskilt boende, 50 - 60 % inom Hemtjänsten. 
En stor del av övrig personal, vårdbiträden/outbildade, har arbetat ett flertal 
år inom området och har därmed erhållit god kompetens. 
Inom LSS/SOL antalet undersköterskor lägre. Där pågår ett arbete kring vad som är ”rätt/korrekt” grundkompetens. 
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Under våren går 23 elever ut Ockelbos utbildning - runt 15 av dessa har 
signalerat att de vill ha anställning omgående. Ytterligare 10 elever tar 
examen invid årsskiftet. Utöver detta arbetar ett 10 - tal vikarier som är 
utbildade undersköterskor i verksamheten – även dessa fyller kriterierna för 
anställning.  
I dagsläget har förvaltningen endast någon enstaka vakans. Strategin för att 
bereda plats för de som omfattas av nuvarande anställningsgaranti är att på 
olika sätt ”växla ut”/dra ner på vikarier/vikariat.  
Med ovan nämnda bakgrund, och under förutsättning att den ekonomiska 
ramen inte utökas, så behöver därför anställningsgarantin justeras. 
 
Kommunen måste också bestämma sig för vilken väg man vill gå OM 
anställningsgarantin genererar övertalighet. 
 
 

Johan Callenmark 
Förvaltningschef 
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§ 94 Dnr 2021/00249  

Höjning av VA-taxans anläggningsavgift 2022 till 2024 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Va-taxans anläggningsavgift i Ockelbo kommun höjs 1 januari varje år enligt 
förslag för åren 2022 – 2024 enligt följande och enligt bilagor 2–4.  
För beräkning av anläggningsavgiften gäller följande parametrar: 
 
   Avgifter (belopp i kronor och inkl moms) 2022 2023 2024 

a) 
En avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

42 125  45 000  50 000  

b) 
En avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 45 750  52 000  60 000  

c) En avgift per m2 tomtyta 20  30  40  

d) En avgift per lägenhet 13 250  21 560  35 000  

                        

Ärendebeskrivning 
Ockelbo Vatten AB:s styrelse har lämnat förslag till Ockelbo kommuns 
kommunfullmäktige om höjning av Va-taxans anläggningsavgift för åren 
2022 – 2024. I Ockelbo Vatten AB:s uppdrag som VA-huvudman i Ockelbo 
kommun ingår att bereda och lämna förslag på ändringar av Va-taxans nivå. 
Kommunfullmäktige i Ockelbo beslutar om nivån för Va-taxan. Detta ärende 
omfattar enbart anläggningsavgiften och inte förändring av Ockelbo 
kommuns nivå för brukningsavgift. 
Underlag för höjning av Va-taxans anläggningsavgift 2022 till 2024 Ockelbo 
kommun 
Anläggningsavgiften är engångsavgift som betalas vid anslutning eller vid 
tillbyggnad på befintlig fastighet. Den ska motsvara kostfastighetens andel 
av den kommunala Va-anläggningen. 
I gällande taxekonstruktion för Ockelbo kommun beräknas 
anläggningsavgiften för varje fastighet utifrån nedanstående parametrar: 

• Servisavgift - antal vattentjänster som ska anslutas: dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten 

• Förbindelsepunktsavgift - upprättande av förbindelsepunkt och 
framdragning av servisledning 

• Tomtyteavgift - fastighetens tomtyta i kvadratmeter 
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Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

• Lägenhetsavgift - antal bostadsenheter som finns på fastigheten 
• Grundavgift - bortledande av dagvatten om bortledandet sker utan att 

förbindelsepunkt har upprättats 
 

Exempelberäkningar för olika kundkategorier av föreslagna 
taxehöjningar 
Definitioner 

• Typhus A är ett enfamiljshus, tomtyta 800 m², vattenförbrukning 150 
m³/år. Fastigheten är ansluten till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 

• Typhus B är ett flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten. Huset har 15 lägenheter, 800 m² tomtyta, 
vattenförbrukning 2000 m³/år. 
 

Höjning av anläggningsavgiften 2022 
För typhus A blir kostnaden ca 118 000 inklusive moms. 
− För typhus B blir kostnaden ca 303 000 inklusive moms. 
Höjning av anläggningsavgiften 2023 
− För typhus A blir kostnaden ca 143 000 inklusive moms. 
− För typhus B blir kostnaden ca 445 000 inklusive moms. 
Höjning av anläggningsavgiften 2024 
− För typhus A blir kostnaden ca 177 000 inklusive moms. 
− För typhus B blir kostnaden ca 667 000 inklusive moms. 

 
Förtydligande - Beräkningsexempel 
Typhus A 2022 2023 2024 
Antal m2 800 800 800 

Tomyteavgift 16 000 24 000 32 000 

Avgifter exkl tomtyteavgift 101 125  118 560  145 000  

Total avgift (inkl moms) 117 125 142 560 177 000 

Angivet i tjänsteskrivelse 118 000 143 000 177 000 
    

Typhus B    

Antal m2 800 800 800 

Antal lägenheter 15 15 15 

Tomtyteavgift 16 000  24 000  32 000  

Lägenhetsavgift (15 lägenheter) 198 750 323 400 525 000 

Servisledningar 42 125 45 000 50 000 

Förbindelsepunkt 45 750 52 000 60 000 

Total avgift (inkl moms) 302 625  444 400  667 000  

Angivet i tjänsteskrivelsen  303 000 445 000 667 000 
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Beslutsunderlag 
Underlag för höjning av VA-taxan, anläggningsavgift år 2022 till 2024 i 
Ockelbo kommun  
Höjning av anläggningsavgiften 2022, Ockelbo kommun 
Höjning av anläggningsavgiften 2023, Ockelbo kommun 
Höjning av anläggningsavgiften 2024, Ockelbo kommun  
                          

Inlägg 
Stig Mörtman (M) 
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Kommunkontoret 
Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-05-26 

Referens 
KS 2021/00249  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Höjning av Va-taxans anläggningsavgift för åren 2022 
till 2024 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Va-taxans anläggningsavgift i Ockelbo kommun höjs 1 januari varje år 

enligt förslag för åren 2022 – 2024 enligt följande och enligt bilagor 2–4.  
För beräkning av anläggningsavgiften gäller följande parametrar: 

   Avgifter (belopp i kronor och inkl moms) 2022 2023 2024 

a) 
En avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

42 125  45 000  50 000  

b) 
En avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 45 750  52 000  60 000  

c) En avgift per m2 tomtyta 20  30  40  

d) En avgift per lägenhet 13 250  21 560  35 000  

                       

Sammanfattning av ärendet 
Ockelbo Vatten AB:s styrelse har lämnat förslag till Ockelbo kommuns 
kommunfullmäktige om höjning av Va-taxans anläggningsavgift för åren 
2022 – 2024. I Ockelbo Vatten AB:s uppdrag som VA-huvudman i Ockelbo 
kommun ingår att bereda och lämna förslag på ändringar av Va-taxans nivå. 
Kommunfullmäktige i Ockelbo beslutar om nivån för Va-taxan. Detta ärende 
omfattar enbart anläggningsavgiften och inte förändring av Ockelbo 
kommuns nivå för brukningsavgift. 
Underlag för höjning av Va-taxans anläggningsavgift 2022 till 2024 Ockelbo 
kommun 
Anläggningsavgiften är engångsavgift som betalas vid anslutning eller vid 
tillbyggnad på befintlig fastighet. Den ska motsvara kostfastighetens andel av 
den kommunala Va-anläggningen. 
I gällande taxekonstruktion för Ockelbo kommun beräknas 
anläggningsavgiften för varje fastighet utifrån nedanstående parametrar: 

• Servisavgift - antal vattentjänster som ska anslutas: dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten 

• Förbindelsepunktsavgift - upprättande av förbindelsepunkt och 
framdragning av servisledning 
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Ockelbo kommun 
Datum 
2021-05-26 

 
KS 2021/00249 

Sida 
2(3) 

 

 

• Tomtyteavgift - fastighetens tomtyta i kvadratmeter 
• Lägenhetsavgift - antal bostadsenheter som finns på fastigheten 
• Grundavgift - bortledande av dagvatten om bortledandet sker utan att 

förbindelsepunkt har upprättats 
 
Exempelberäkningar för olika kundkategorier av föreslagna 
taxehöjningar 
Definitioner 

• Typhus A är ett enfamiljshus, tomtyta 800 m², vattenförbrukning 150 
m³/år. Fastigheten är ansluten till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 

• Typhus B är ett flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten. Huset har 15 lägenheter, 800 m² tomtyta, 
vattenförbrukning 2000 m³/år. 

Höjning av anläggningsavgiften 2022 

− För typhus A blir kostnaden ca 118 000 inklusive moms. 
− För typhus B blir kostnaden ca 303 000 inklusive moms. 

Höjning av anläggningsavgiften 2023 

− För typhus A blir kostnaden ca 143 000 inklusive moms. 
− För typhus B blir kostnaden ca 445 000 inklusive moms. 

Höjning av anläggningsavgiften 2024 

− För typhus A blir kostnaden ca 177 000 inklusive moms. 
− För typhus B blir kostnaden ca 667 000 inklusive moms. 

 
Förtydligande 
Beräkningsexempel 
Typhus A 2022 2023 2024 
Antal m2 800 800 800 

Tomyteavgift 16 000 24 000 32 000 

Avgifter exkl tomtyteavgift 101 125  118 560  145 000  

Total avgift (inkl moms) 117 125 142 560 177 000 

Angivet i tjänsteskrivelse 118 000 143 000 177 000 
    

Typhus B    

Antal m2 800 800 800 

Antal lägenheter 15 15 15 

Tomtyteavgift 16 000  24 000  32 000  

Lägenhetsavgift (15 lägenheter) 198 750 323 400 525 000 

Servisledningar 42 125 45 000 50 000 

Förbindelsepunkt 45 750 52 000 60 000 

Total avgift (inkl moms) 302 625  444 400  667 000  

Angivet i tjänsteskrivelsen  303 000 445 000 667 000 
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KS 2021/00249 

Sida 
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Beslutsunderlag 
Bilagor: 
1. Underlag för höjning av VA-taxan, anläggningsavgift år 2022 till 2024 i 

Ockelbo kommun  
2. Höjning av anläggningsavgiften 2022, Ockelbo kommun 
3. Höjning av anläggningsavgiften 2023, Ockelbo kommun 
4. Höjning av anläggningsavgiften 2024, Ockelbo kommun  
                          

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

258



Missiv 

 

 
 

Änr 208386 
Datum 2021-03-18 

Sida 1 (2) 

D
o

ku
m

e
n

t 
ID

 2
02

00
5

2
5

-0
0

1
6

1
 

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

 www.gastrikevatten.se 
 

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

 Styrelsen Ockelbo Vatten AB 
  
  
  
  

Höjning av VA-taxans anläggningsavgift år 2022 till 2024 Ockelbo 
kommun  

Förslag till beslut 

Ockelbo Vatten AB:s styrelse beslutar  
- att föreslå Ockelbo kommunfullmäktige att besluta att från 1 januari 2022 höja VA-taxans 

anläggningsavgift enligt bilaga 2 

- att föreslå Ockelbo kommunfullmäktige att besluta att från 1 januari 2023 höja VA-taxans 
anläggningsavgift enligt bilaga 3 

- att föreslå Ockelbo kommunfullmäktige att besluta att från 1 januari 2024 höja VA-taxans 
anläggningsavgift enligt bilaga 4  

 

Ärendebeskrivning 
VA-verksamheten i Sverige är tydligt reglerad. Enligt lagstiftningen ska kommunerna via taxan ta 
betalt för de nödvändiga kostnaderna för underhåll och förnyelse av verksamheten och det ska 
ske med hänsyn till att varje kommun och varje generation användare ska stå för sina egna 
kostnader. Avgifterna fördelas på anläggningsavgift (engångsavgift som betalas vid anslutning 
eller vid tillbyggnad på befintlig fastighet) och brukningsavgift (löpande avgift för nyttjande av 
kommunalt dricksvatten, spillvatten och dagvatten).   
 
I Ockelbo Vatten AB:s uppdrag som VA-huvudman i Ockelbo kommun ingår att bereda och lämna 
förslag på ändringar av VA-taxans nivå. Kommunfullmäktige i Ockelbo beslutar om nivån för VA-
taxan. Detta ärende omfattar enbart anläggningsavgiften och inte förändring av Ockelbo 
kommuns nivå för brukningsavgift.  
 
Anläggningsavgiften i VA-taxan i Ockelbo kommun har under många år endast justerats med 
indexuppräkning. En genomlysning har visat att en utbyggnad i snitt inklusive del av befintlig VA-
anläggning vanligen varierar mellan 160 000 kr – 220 000 tkr vilket innebär att  
kostnaderna vid anslutning inte täcks av nuvarande nivå. För att anläggningsavgiftens nivå ska 
spegla intäktsbehovet vid anslutning föreslås en stegvis höjning under åren 2022-2024. 
Inriktningen är att anläggningsavgiftens nivå sedan kan stabiliseras.  
 
Alternativ till höjning av VA-taxans anläggningsavgift är att finansiering av utbyggnad för 
exploateringar sker helt eller delvis genom skattemedel för att täcka VA-verksamhetens 
kostnader. 
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Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
telefon direkt 020-37 93 00 

 info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Underlag för höjning av VA-taxan, anläggningsavgift år 2022 till 2024 i Ockelbo kommun 
(DokID 20200528-00132) 
Bilaga 2. Höjning av anläggningsavgiften 2022, Ockelbo kommun (DokID 20200528-00135) 
Bilaga 3. Höjning av anläggningsavgiften 2023, Ockelbo kommun (DokID 20210317-00161) 
Bilaga 4. Höjning av anläggningsavgiften 2024, Ockelbo kommun (DokID 20210317-00162) 
 
 
 
Föredragande i ärendet är Anneli Westin, chef Kund och administration 
 
 
Lena Blad, Vd 
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Ärende  208386

DokID 20210317-00162

Bilaga 4  Höjning av anläggningsavgiften 2024, Ockelbo kommun 

Anläggningsavgift 2024

Exkluxive moms Inklusive moms

a)

En avgift avseende framdragning av varje uppsättning 

servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 40 000 kr               50 000 kr              

b)

En avgift avseende upprättande av varje uppsättning 

förbindelsepunkter för V, S och Df 48 000 kr               60 000 kr              

c) En avgift per m2 tomtyta 32 kr                      40 kr                     

d) En avgift per lägenhet 28 000 kr               35 000 kr              
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Ärende  208386

DokID 20210317-00161

Bilaga 3 Höjning av anläggningsavgiften 2023, Ockelbo kommun 

Anläggningsavgift 2023

Exkluxive moms Inklusive moms

a)

En avgift avseende framdragning av varje uppsättning 

servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 36 000 kr               45 000 kr              

b)

En avgift avseende upprättande av varje uppsättning 

förbindelsepunkter för V, S och Df 41 600 kr               52 000 kr              

c) En avgift per m2 tomtyta 24 kr                      30 kr                     

d) En avgift per lägenhet 17 248 kr               21 560 kr              

262



Ärende  208386

DokID 2020052800135

Bilaga 2 Höjning av anläggningsavgiften 2022, Ockelbo kommun 

Anläggningsavgift 2022

Exkluxive moms Inklusive moms

a)

En avgift avseende framdragning av varje uppsättning 

servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 33 700 kr               42 125 kr              

b)

En avgift avseende upprättande av varje uppsättning 

förbindelsepunkter för V, S och Df 36 600 kr               45 750 kr              

c) En avgift per m2 tomtyta 16 kr                      20 kr                     

d) En avgift per lägenhet 10 600 kr               13 250 kr              
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Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
 020-37 93 00 | info@gastrikevatten.se 

 www.gastrikevatten.se 
 

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

  
  

Bilaga 1. Underlag för höjning av VA-taxans anläggningsavgift 2022 till 
2024 Ockelbo kommun 

Anläggningsavgiften är engångsavgift som betalas vid anslutning eller vid tillbyggnad på befintlig 
fastighet. Den ska motsvara kostfastighetens andel av den kommunala VA-anläggningen.   
 
I gällande taxekonstruktion för Ockelbo kommun beräknas anläggningsavgiften för varje fastighet 
utifrån nedanstående parametrar: 

• Servisavgift - antal vattentjänster som ska anslutas: dricksvatten, spillvatten och dagvatten 
• Förbindelsepunktsavgift - upprättande av förbindelsepunkt och framdragning av 

servisledning 
• Tomtyteavgift - fastighetens tomtyta i kvadratmeter 
• Lägenhetsavgift - antal bostadsenheter som finns på fastigheten 
• Grundavgift - bortledande av dagvatten om bortledandet sker utan att förbindelsepunkt har 

upprättats 

 

Exempelberäkningar för olika kundkategorier av föreslagna taxehöjningar 
 
Definitioner  

• Typhus A är ett enfamiljshus, tomtyta 800 m², vattenförbrukning 150 m³/år. Fastigheten är 
ansluten till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 

• Typhus B är ett flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
Huset har 15 lägenheter, 800 m² tomtyta, vattenförbrukning 2000 m³/år.  

 
 
2021  

- För typhus A är kostnaden ca 99 000 inklusive moms.  
- För typhus B blir kostnaden ca 212 000 kr inklusive moms. 

 
2022  

- För typhus A blir kostnaden ca 118 000 inklusive moms.  
- För typhus B blir kostnaden ca 303 000 inklusive moms.  

 

2023  
- För typhus A blir kostnaden ca 143 000 inklusive moms.  
- För typhus B blir kostnaden ca 445 000 inklusive moms.  

 

2024  
- För typhus A blir kostnaden ca 177 000 inklusive moms.  
- För typhus B blir kostnaden ca 667 000 inklusive moms.  
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Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 
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Sida 
1(1) 
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2021-06-18 

Referens 
KS 2021/00362  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Anmälan av medborgarförslag - Kuxabussarna bör 
trafikera Östbyvägen 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Följande medborgarförslag har inkommit: 
”Att kuxabussarna ska åka via Östbyvägen (på morgonen och 
eftermiddagen) så skolbussarna blir tillgänglig för fler elever. Det tjänar 
både vi och miljön på.”                          

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag                          
 

  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-06-18 

Referens 
KS 2021/00371  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Anmälan av medborgarförslag - Kontinuerlig röjning av 
sly vid Fornwij 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Följande medborgarförslag har inkommit: 
”Vid Fornwij nedanför Ockelbo Brukshundklubb har massor av träd gått av. 
Det ligger således drivor av träd och gammalt sly i "vitsippeområdet". Förut 
har det varit så vackert där, men nu kan inte vitsipporna växa lika fritt 
relaterat till allt sly och gamla träd. Jag tycker att kommunen borde 
ombesörja att röja upp området av estetiska skäl.”                         

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag                          

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Ärendenummer: #2615 | (signerad) | Datum: 2021-05-24 10:35 Sida  av 1 2

Medborgarförslag
Ärendenummer: #2615 | (signerad) | 2021-05-24 10:35

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.

Vid Fornwij nedanför Ockelbo Brukshundklubb har massor av träd gått av. Det ligger således 
drivor av träd och gammalt sly i "vitsippeområdet". Förut har det varit så vackert där, men nu 
kan inte vitsipporna växa lika fritt relaterat till allt sly och gamla träd.

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.

Jag tycker att kommunen borde ombesörja att röja upp området av estetiska skäl.

2. Övrigt

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde

Nej

3. Kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #2615 | (signerad) | Datum: 2021-05-24 10:35 Sida  av 2 2

 Notifieringar
E-post
SMS

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort
816 92 Lingbo

 Adress
HAGALUNDSVÄGEN 17

 För- och efternamn
Sarah Magdalena Kristina Lundberg

 Personnummer

Kontaktuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Sarah Magdalena Kristina LundbergNamn: 
Person ID: 

2021-05-24 10:35Datum: 
53430675FB4E6F60794D1F33A6F0007C439F0C0CSignerad checksumma: 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-25 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 76 Dnr 2020/00440  

Svar på medborgarförslag - Frisbeegolfbana på Fornvi 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Medborgarförslaget bifalles under förutsättning att Fornvi är lämpligt, i 
annat fall undersöker kommunen annan plats. 
                       

Ärendebeskrivning 
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.                          

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Bilaga medborgarförslag frisbeegolf                          
 

Yrkanden 
Liz Zachariasson (SD) yrkar bifall till förslaget. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-25 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

      

      

      

Inlägg 
Linus Gunnarsson (M), Jonny Lindblom (SD), Liz Zachariasson (SD) 
 
 

271



 

 

 
 
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 

Sida 
2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Bilaga medborgarförslag frisbeegolf                          

Beslutet ska skickas till 
Förslagsställaren 
Näringslivschef 
Teknisk chef 
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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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Exempel på frisbeegolfkorg 
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Kommunkontoret 
Hedman, David 
david.hedman@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-06-22 

Referens 
KS 2020/00623  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Svar på medborgarförslag - Fler nya, snygga 
papperskorgar i Ockelbo 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit där det önskas att kommunen sätter upp 
fler och finare papperskorgar i klassisk stil. Kommunen har ca 60 
papperskorgar/hundlatriner, antalet har utökats under åren på ställen där vi 
har märkt att det behövt kompletteras. I och med att tekniska tog över yttre 
skötseln 1 juni får vi bättre kontroll på var det behöver kompletteras med 
papperskorgar. Det vi måste avvakta med innan vi köper nya påkostade 
papperskorgar är att undersöka hur vi löser frågan med källsortering. 
 
Tekniska ser positivt på förslaget, vi tar med oss frågan och undersöker var 
man ska komplettera med papperskorgar och vad det finns för lösningar för 
källsortering innan vi kostar på dyrare papperskorgar. 
                         

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag med bilagor                          

Beslutet ska skickas till 
Förslagsställaren 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 101 Dnr 2020/00623  

Svar på medborgarförslag - Fler nya, snygga 
papperskorgar i Ockelbo 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras. 
 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit där det önskas att kommunen sätter upp 
fler och finare papperskorgar i klassisk stil. Kommunen har ca 60 
papperskorgar/hundlatriner så det är betydande kostnader att byta ut alla 
dessa och inget som ryms inom befintlig budget för yttre skötsel. Förslaget 
kommer att beaktas när det är aktuellt med ett utbyte av nuvarande 
papperskorgar. 
                         

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag med bilagor                          

Yrkanden 
Jonny Lindblom (SD) yrkar att medborgarförslaget ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, 
återremiss av ärendet. 
Jonny Lindblom (SD) återtar därefter yrkandet om bifall. 

Inlägg 
Jonny Lindblom (SD), Stig Mörtman (M) 
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Ärendenummer: #2195 | (signerad) | Datum: 2020-11-16 12:18 Sida  av 1 3

Medborgarförslag
Ärendenummer: #2195 | (signerad) | 2020-11-16 12:18

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.

Nya, snygga och fler papperskorgar i Ockelbo

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.

Mer och mer skräp slängs i vårt samhälle och natur. Det är ett stort problem för miljön, 
kommunen, lantbrukarna, havet, våra djur och en säker, trivsam miljö. Skräpiga miljöer upplevs 
dessutom som otrygga. Fler och finare papperskorgar i klassisk stil gör det till något bra, fint och 
hedervärt att slänga skräp. Södra Åsgatan, hälsans stig och långa gång/cykelvägar skulle kunna 
få fler papperskorgar. Håll Sverige rent är namnet på en organisation och något alla bör 
eftersträva, informationskampanjer där man bjuder in just denna organisation skulle vara bra. 
Bilder på klassiskt snygga papperskorgar som kommer hålla och vara vackra under lång tid från 
en Stockholmskommun bifogas som fil. Ockelbo kommuns egna logotyp plats att växa skulle 
passa utmärkt på dessa.
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Ärendenummer: #2195 | (signerad) | Datum: 2020-11-16 12:18 Sida  av 2 3

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
-

 E-postadress
gustavodegarden@icloud.com

 Telefon
-

 Postnummer och ort
816 31 Ockelbo

 Adress
NORRA ÅSGATAN 55

 För- och efternamn
Gustav Wilhelm H Ödegården-Richter

 Personnummer

Bifoga fil

Om du vill bifoga ett dokument (förslagsvis i .docx eller .pdf-format) med ditt förslag kan du göra 
det här.

    (553 KB)76326DB8-1E8D-4A93-B573-247EC15C1282.jpeg
    (404 KB)D3373C6A-B315-40A8-ABDE-DBA37C8B36DF.jpeg

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Övrigt

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde

Nej

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #2195 | (signerad) | Datum: 2020-11-16 12:18 Sida  av 3 3

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Gustav Wilhelm H Ödegården-RichterNamn: 
Person ID: 

2020-11-16 12:18Datum: 
5E754F75707F1EC1C0F6D02AE5553B21A1D391C2Signerad checksumma: 
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http://doa.ockelbo.se/...wAttachment.aspx?Diarienr=202000623&Atgardsnr=3&Typavatgard=A&Dokmall=&FamId=22365&Action=Open[2020-11-23 21:27:15]
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 102 Dnr 2020/00425  

Svar på medborgarförslag - Asfalterade 
parkeringsplatser på Sjöbacksvägen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit där det önskas att kommunen skapar 
minst 5 parkeringsplatser längs ner i vändplanen på Sjöbacksvägen.  
Tekniska är medveten om att området runt Sjöbacken har en ansträngd 
situation när det gäller parkeringar, men nuvarande detaljplan medger inte att 
anlägga en utökad parkeringsyta där.  
En ny detaljplan är under utarbetande på området runt Sjöbacken och 
undersökningar pågår om det är möjligt att anlägga dessa önskade 
parkeringar i framtiden.                         

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
                         

Inlägg 
Stig Mörtman (M) 
      
      
      
      
 
 
 

284



 

 

 
 
Kommunkontoret 
Hedman, David, 0297-55491 
david.hedman@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-06-01 

Referens 
KS 2020/00425  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Svar på medborgarförslag - Asfalterade 
parkeringsplatser på Sjöbacksvägen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit där det önskas att kommunen skapar 
minst 5 parkeringsplatser längs ner i vändplanen på Sjöbacksvägen.  
 
Tekniska är medveten om att området runt Sjöbacken har en ansträngd 
situation när det gäller parkeringar, men nuvarande detaljplan medger inte att 
anlägga en utökad parkeringsyta där.  
 
En ny detaljplan är under utarbetande på området runt Sjöbacken och 
undersökningar pågår om det är möjligt att anlägga dessa önskade 
parkeringar i framtiden. 
                         

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Beslutet ska skickas till 
Förslagsställaren 
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Från: Staffan Vestbom <s_vestbom@hotmail.com> 
Skickat: den 15 augusti 2020 16:04 
Till: Ockelbo kommun (e-post) 
Ämne: Medborgarförslag 
 

Längst ner på Sjöbacksvägen  finns en vändplan. Trots förbudsskyltning så parkerar bilar på 
vändplanen och ut på gräsmattan(där terrängkörningslagen gäller). Problemet är att bilar med 
släp har svårt att ta sig runt vändplanen om delar av den blockeras av parkerade bilar. 
Mitt förslag är att ett antal(minst 5 ) asfalterade parkeringsplatser anordnas vid  vändplanen  
och ut mot Bysjön. 
Görs parkeringsplatsen tillräckligt stor kan den ev. användas som snöupplag vintertid. 
 
 
Staffan Vestbom 
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Motion till kommunfullmäktige 
 
Kameraövervakning för ökad trygghet i byn 
 
I takt med att kriminaliteten i samhället ökat för en mängd brottstyper, som rån och 
sexualbrott, är det naturligt att även otryggheten bland människor samtidigt ökat. Definitionen 
av trygghet är bred men utgår här utifrån människors känsla av avsaknad av risk för att bli 
utsatt för brott. 
 
Trygga platser är platser där människor tycker om att leva och där man kan röra sig fritt under 
så många som möjligt av dygnets timmar utan att riskera att utsättas för brott och kränkningar. 
På många sätt är trygghet därför en frihetsfråga. Tyvärr upplevs inte alla platser som trygga 
idag.  
 
Övervakningskameror används idag som brottsförebyggande åtgärd i exempelvis butiker, 
parkeringsgarage och andra inomhusmiljöer runt om i Sverige. Men under senare tid har det 
även blivit vanligare med brottsförebyggande kameraövervakning i kollektivtrafiken, 
taxibilar, på skolgårdar med mera. Det är en naturlig utveckling då kameraövervakning skapar 
en känsla av trygghet för vanliga medborgare, samtidigt som de utgör en tröskel för 
potentiella gärningsmän att utföra brott samtidigt som de vet att de övervakas.  
 
Övervakningskameror skall givetvis endast fungera som ett brottspreventivt komplement till 
exempelvis sociala insatser och insatser i den fysiska miljön. Men även isolerat fyller det en 
viktig funktion- uppsättandet av en övervakningskamera kan upplevas vara direkt nödvändigt, 
särskilt på kort sikt, för att höja känslan av säkerhet. Vi menar att det har en avskräckande 
effekt för potentiella gärningsmän och kan förhindra allt från skadegörelse till grova 
våldsbrott. 
 
 
Vi föreslår därför: 
 

Att kommunstyrelsen tillsammans med polis och verksamma i centrum får i uppdrag 
att ta fram förslag på lämpliga platser för kameraövervakning i Ockelbo kommun 

 
 
                                                                                                                                               
 
För Sverigedemokraterna   
 
Liz Zachariasson Jonny Lindblom  
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-18 

Referens 
KS 2021/00410  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Anmälan av motion - Kameraövervakning för ökad 
trygghet (SD) 

Förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Liz Zachariasson (SD) och Jonny Lindblom (SD) har lämnat in följande 
motion: 
”I takt med att kriminaliteten i samhället ökat för en mängd brottstyper, som 
rån och sexualbrott, är det naturligt att även otryggheten bland människor 
samtidigt ökat. Definitionen av trygghet är bred men utgår här utifrån 
människors känsla av avsaknad av risk för att bli utsatt för brott. 
 
Trygga platser är platser där människor tycker om att leva och där man kan 
röra sig fritt under så många som möjligt av dygnets timmar utan att riskera 
att utsättas för brott och kränkningar. På många sätt är trygghet därför en 
frihetsfråga. Tyvärr upplevs inte alla platser som trygga idag.  
 
Övervakningskameror används idag som brottsförebyggande åtgärd i 
exempelvis butiker, parkeringsgarage och andra inomhusmiljöer runt om i 
Sverige. Men under senare tid har det även blivit vanligare med 
brottsförebyggande kameraövervakning i kollektivtrafiken, taxibilar, på 
skolgårdar med mera. Det är en naturlig utveckling då kameraövervakning 
skapar en känsla av trygghet för vanliga medborgare, samtidigt som de utgör 
en tröskel för potentiella gärningsmän att utföra brott samtidigt som de vet 
att de övervakas.  
 
Övervakningskameror skall givetvis endast fungera som ett brottspreventivt 
komplement till exempelvis sociala insatser och insatser i den fysiska miljön. 
Men även isolerat fyller det en viktig funktion- uppsättandet av en 
övervakningskamera kan upplevas vara direkt nödvändigt, särskilt på kort 
sikt, för att höja känslan av säkerhet. Vi menar att det har en avskräckande 
effekt för potentiella gärningsmän och kan förhindra allt från skadegörelse 
till grova våldsbrott. 
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Ockelbo kommun 

Datum 
2021-06-18 

 
KS 1.1.1.1 
2021/00410 

Sida 
2(2) 

 

 

 
Vi föreslår därför: 
 

Att kommunstyrelsen tillsammans med polis och verksamma i 
centrum får i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga platser för 
kameraövervakning i Ockelbo kommun.” 

                         

Beslutsunderlag 
Motion - Kameraövervakning för ökad trygghet                          

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 105 Dnr 2020/00678  

Svar på motion - Belysning på Ulvstavägen (C) 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Motionen anses besvarad. 
                       

Ärendebeskrivning 
En motion har inkommit från Centerpartiet (2020-12-14) i Ockelbo att 
kommunen ska anlägga belysning efter Ulvstavägen.  
Motionen föreslår  
”Från avfarten Åmotsvägen (kallad Åbyggebyvägen) mot Ulvsta är vägen 
mycket mörk. Det är åkrar på båda sidor och få närliggande hus som skulle 
kunna lysa upp vägen lite. Närmare Ulvsta har vägen gatljus, så det är bara 
första delen från Ockelbo centrum sett, som inte har belysning.”  
Ärendet har enligt uppdrag behandlats av ekonomiutskottet 2021-05-18 och 
investeringen finns upptagen i långsiktig investeringsplan för år 2022. 
                         

Beslutsunderlag 
Motion – Belysning på Ulvstavägen                          
Kommunfullmäktige 2020-12-20, § 127 
Teknisk chef David Hedmans tjänsteskrivelse av 2021-04-12 
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Kommunkontoret 
Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-05-20 

Referens 
KS 2020/00678  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion - Belysning på Ulvstavägen (C) 

Förslag till beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit från Centerpartiet (2020-12-14) i Ockelbo att 
kommunen ska anlägga belysning efter Ulvstavägen.  
Motionen föreslår  
”Från avfarten Åmotsvägen (kallad Åbyggebyvägen) mot Ulvsta är vägen 
mycket mörk. Det är åkrar på båda sidor och få närliggande hus som skulle 
kunna lysa upp vägen lite. Närmare Ulvsta har vägen gatljus, så det är bara 
första delen från Ockelbo centrum sett, som inte har belysning.”  
Ärendet har enligt uppdrag behandlats av ekonomiutskottet 2021-05-18 och 
investeringen finns upptagen i långsiktig investeringsplan för år 2022. 
                         

Beslutsunderlag 
Motion – Belysning på Ulvstavägen                          
Kommunfullmäktige 2020-12-20, § 127 
Teknisk chef David Hedmans tjänsteskrivelse av 2021-04-12 
                          

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
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MOTION till Kommunfullmäktige 20201221 

Belysning på Ulvstavägen 

Från avfarten Åmotsvägen (kallad Åbyggebyvägen) mot Ulvsta är vägen mycket mörk. Det är åkrar på 

båda sidor och få närliggande hus som skulle kunna lysa upp vägen lite. Närmare Ulvsta har vägen 

gatljus, så det är bara första delen från Ockelbo centrum sett, som inte har belysning. 

Många människor använder Ulvstavägen som del av promenad- och löpslinga dagligen året runt då 

den bildar en naturlig runda tillsammans med Bölevägen – Wijberget – Åmotsvägen. På höst och 

vinter är därför vägen en risk, speciellt när det inte finns några trottoarer eller bred väggren så man 

kan hålla sig längre bort från bilarna.  

Då Åmotsvägen har fått belysning över Wijåkrarna, är det i stort sett bara denna delen av 

Ulvstavägen som saknar belysning, när man ser till de centrala delarna av kommunen.  

Centerpartiet i Ockelbo tycker därför att 

• belysning ska sättas upp på Ulvstavägen (på den del som är beskrivet ovan) 

 

Ockelbo, 14/12- 20 

 

Fullmäktigegruppen Centerpartiet i Ockelbo 

genom Marit Rempling 
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§ 104 Dnr 2021/00140  

Svar på motion - Inför LOV inom äldreomsorgen (M) 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Motionen avslås. 
      

Reservation 
Linus Gunnarsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.                  
 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen utredde 2012 frågan om införande av LOV utifrån 
möjligheten att erhålla stimulansmedel från Socialstyrelsen, då begränsat till 
hemtjänsten, och förordat införande av LOV inom hemtjänsten - som 
motionären så riktigt påtalar. Förslaget avslogs dock av Socialnämnd, 
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. 
Med den bakgrunden samt med beaktande av hur läget ser ut idag så 
avstyrker förvaltningen införande av LOV. 
 
Här följer de främsta argumenten mot ett införande; 
Som arbetsgivare åligger det oss att tydliggöra uppdraget för våra 
medarbetare inom omsorgssektorn, att arbeta med det goda bemötandet samt 
att kunna ge bästa möjliga service för budgeterade anslag.  Den 
Medborgarundersökning som regelbundet genomförs i Ockelbo kommun 
visar på mycket positiva siffror vad gäller medborgares syn på 
äldreomsorgens kvalité i Ockelbo. Vi anser därför inte att det finns grund för 
att ifrågasätta äldreomsorg i kommunal regi.   
FÖRE ett införande krävs ett gediget arbete att få fram ett 
förfrågningsunderlag som intressenter ska svara på. Krav på leverantören, 
kommersiella villkor, administrativa bestämmelser samt särskilda 
kontraktsvillkor. Man kan räkna med minst 6 månaders aktivt arbete.  
EFTER ett införande kan man högst troligt räkna med ökade kostnader för 
kommunen. Detta då huvudmannen måste ha hög ambitionsnivå avseende 
tillsyn, kontroll och uppföljning. Man måste också löpande begära in 
uppgifter från andra aktörer då det åligger huvudmannen att presentera 
fakta/mätningar för att brukaren ska kunna jämföra mellan olika aktörer. 
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Sammantaget måste det finas en organisation på plats före/efter införande. 
Idag saknar vi resurser för detta.  
Vi ser att marknaden för en privat aktör i Ockelbo är så liten att risken för att 
externa entreprenörer tar över dessa uppdrag med påföljd att arbetstillfällen i 
Ockelbo kan försvinna. 
                         

Beslutsunderlag 
Motion – Inför LOV inom äldreomsorgen                          

Yrkanden 
Linus Gunnarsson (M) yrkar att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Linus Gunnarssons (M) yrkande om bifall under 
proposition och finner att motionen ska avslås. 
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Svar på motion - Inför LOV inom äldreomsorgen (M) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Motionen avslås. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen utredde 2012 frågan om införande av LOV utifrån 
möjligheten att erhålla stimulansmedel från Socialstyrelsen, då begränsat till 
hemtjänsten, och förordat införande av LOV inom hemtjänsten - som 
motionären så riktigt påtalar. Förslaget avslogs dock av Socialnämnd, 
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. 
Med den bakgrunden samt med beaktande av hur läget ser ut idag så 
avstyrker förvaltningen införande av LOV. 
 
Här följer de främsta argumenten mot ett införande; 

- Som arbetsgivare åligger det oss att tydliggöra uppdraget för våra 
medarbetare inom omsorgssektorn, att arbeta med det goda 
bemötandet samt att kunna ge bästa möjliga service för budgeterade 
anslag.  Den Medborgarundersökning som regelbundet genomförs i 
Ockelbo kommun visar på mycket positiva siffror vad gäller 
medborgares syn på äldreomsorgens kvalité i Ockelbo. Vi anser 
därför inte att det finns grund för att ifrågasätta äldreomsorg i 
kommunal regi.   

- FÖRE ett införande krävs ett gediget arbete att få fram ett 
förfrågningsunderlag som intressenter ska svara på. Krav på 
leverantören, kommersiella villkor, administrativa bestämmelser 
samt särskilda kontraktsvillkor. Man kan räkna med minst 6 
månaders aktivt arbete.  
EFTER ett införande kan man högst troligt räkna med ökade 
kostnader för kommunen. Detta då huvudmannen måste ha hög 
ambitionsnivå avseende tillsyn, kontroll och uppföljning. Man måste 
också löpande begära in uppgifter från andra aktörer då det åligger 
huvudmannen att presentera fakta/mätningar för att brukaren ska 
kunna jämföra mellan olika aktörer. Sammantaget måste det finas en 
organisation på plats före/efter införande. Idag saknar vi resurser för 
detta.  
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- Vi ser att marknaden för en privat aktör i Ockelbo är så liten att 
risken för att externa entreprenörer tar över dessa uppdrag med 
påföljd att arbetstillfällen i Ockelbo kan försvinna. 

                         

Beslutsunderlag 
Motion – Inför LOV inom äldreomsorgen                          

Johan Callenmark 
Förvaltningschef  

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
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Motion 

Inför LOV inom äldreomsorgen

Idag tillåts enbart en aktör inom vård och omsorg i Ockelbo, nämligen kommunen 
själv. Ett införande av Lagen om valfrihetssystem (LOV) bidrar till nytänkande och 
mångfald och det stärker den enskildes rätt till medbestämmande. Det skapar också 
möjlighet för privata företag att utföra tjänster som kommunen idag utför i egen regi. 
LOV skapar drivkrafter att möta brukarens behov utifrån kvalitetskrav. 

Valfrihetssystem ger medborgarna möjlighet att välja mellan olika leverantörer och 
tjänster inom vård och omsorg. Som enskild kund ges man makt och möjlighet att 
själv bestämma vad som är god kvalitet och matchar sina egna krav, genom att välja 
den utförare som man själv anser håller den högsta kvaliteten. Man kan även byta 
utförare om man inte är nöjd. Det skapar en kvalitetskonkurrens som bidrar till en 
positiv utveckling av verksamheten då man tillåter fler arbetsgivare inom den 
offentliga sektorn. 

Socialförvaltningen i Ockelbo utredde frågan om införande av LOV i hemtjänsten 
2012, socialförvaltningen förespråkade redan då att kommunen skulle införa LOV.

Med ovan nämnt yrkar jag därmed följande:

-att Ockelbo Kommun inför LOV i hemtjänsten.

-att Ockelbo Kommun inför LOV för äldreboenden. 

Linus Gunnarsson (m)
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Rapporter 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
• Återkoppling Heltidsresan (Motion - Utred arbetstidsförkortning för 

heltidstjänster inom äldreomsorgen), KS beslut 2021-06-15, §103  
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§ 103 Dnr 2019/00784  

Återkoppling Heltidsresan (Motion - Utred 
arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom 
äldreomsorgen) 
Kommunstyrelsens beslut 
Återkoppling av motionssvaret hänförs till december 2021. 
                       

Ärendebeskrivning 
Heltidsresan; nuläge och framtid 
Information om projektet Heltidsresan och processen Alamanco sker 
kontinuerligt ske till personalutskottet. Utbildningsinsatser via Alamanco 
påbörjade i början av 2020. På grund av Covid-19 avbröts utbildningen i 
april 2020. Utbildningen flyttades först fram till i början av 2021.  
Utbildningen är återigen framflyttad och planeringen är att utbildningen ska 
återupptas efter sommaren 2021. 
Motionssvar - Utred arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom 
äldreomsorgen.  
Svaret hänvisades till projekt heltidsresan. Utifrån motionens 
frågeställningar kommer återkoppling att ske till kommunfullmäktige i juni 
2021.  
På grund av att projektet Heltidresan är framflyttad till efter sommaren 
kommer återkoppling till kommunfullmäktige i ovanstående ärende att 
hänskjutas till december 2021.                         

Beslutsunderlag 
Svar på motion 2020-11-19 
Kommunfullmäktige 2020-12-27, § 123                          
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