
 

 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-12-06 

 

  

 
  
 

Kommunstyrelsen 
Plats: Gläntan/Teams 
Tid: tisdag 14 december 2021 kl. 09:00 

 

Ärende Föredragande  

1.  Val av justerare 
 

  

2.  Fastställande av dagordning 
 

  

3.  Redovisning av delegationsbeslut 
 

 3 

4.  Delgivningar 
 

 4 

5.  Dataskyddsombudet informerar 
 

Adrian Vinsa, ca 1 timme  

6.  Miljöstrategiskt program 2022-2026 
 

Åsa Holmberg, VGS, 10:30 5 
KF 

7.  Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 
 

D Persson 75 

8.  Ekonomisk uppföljning - nämnderna 
 

J Sandelin Eriksson  

9.  Kommunstyrelsens förvaltningsbudget 2021 
 

J Krüger 77 

10.  Lönestrategi 2022-2024 
 

M Wåhlström 89  
KF 

11.  Svar på remiss - Regional infrastrukturplan 2022-
2033 Gävleborgs län, länsplan för regional 
transportinfrastruktur 
 

C Carter 93 

12.  Försäljning - del av Prästbordet 1:44 
 

M Ekström 219 

13.  Service- och varuförsörjningsplan Ockelbo 
kommun 
 

M Ekström 223 
KF 



Ockelbo kommun 
Datum 
2021-12-06 

 Sida 
2(2) 

 

 

Ärende Föredragande  

14.  Förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst 
 

J Krüger 237 
KF 

15.  INFORMATION - Återkoppling Heltidsresan 
(Motion - Utred arbetstidsförkortning för 
heltidstjänster inom äldreomsorgen) 
 

M Wåhlström 256 
KF 

16.  Svar på motion - Utred behovet av barnomsorg 
på obekväm tid ("Nattis") i Ockelbo kommun 
(SD) 
 

J Krüger 260 
KF 

17.  Svar på motion - Inför policy för föreningsbidrag 
och visionsmedel (M) 
 

O Johansson 274 
KF 

18.  Valärenden (S) och (C) - Fyllnadsval - Ordförande 
i utbildnings- och kulturnämnden, ersättare i 
valnämnden och arvodeskommittén m m 
 

 279 
KF 

19.  Val av ledamot Stiftelsen Wij trädgårdar 
 

 KF 

20.  Val av nämndeman vid Gävle tingsrätt 
 

 KF 

21.  Val av ersättare i A F Jäderbergs stiftelse (C) 
samt ersättare i Anna och Per G Berggrens 
stiftelse (C) 
 

 KF 

22.  KS-KF ärenden 
 

  

23.  Information kommunstyrelsen 
Corona/Covid-19 – aktuell situation 
Ombyggnad torget 
 

 
M Lindblom 
M Ekström 

 

 
Magnus Jonsson 
ordförande 

 

 



 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-11-30 

Referens 
KS 2021/00003  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2021-11-06 – 2021-11-29 har inga delegationsbeslut fattats. 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-11-30 

Referens 
KS 2021/00004  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Delgivningar 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                      

Sammanfattning av ärendet 
• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2021-11-16 
• Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland – Protokoll 2021-11-16 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-11-29 

Referens 
KS 2021/00682  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Miljöstrategiskt program 2022-2026 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Miljöstrategiskt program 2022-2026 antas. 
2. Samrådsredogörelsen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har fått i uppdrag av 
Ockelbo kommun att ta fram ett Miljöstrategiskt program.  
Som ett led i arbetet antog Kommunfullmäktige 29 juni, 2020 
målinriktningar som utgör de önskade lägen som vi tillsammans ska arbeta 
mot. Det miljöstrategiska programmet beskriver utifrån dessa 
målinriktningar vilka mål Ockelbo ska uppnå under perioden 2022–2026. 
Programmet fokuserar på vad som bör ske för att vi ska komma närmare 
våra önskade lägen, inte hur det ska ske. Programmet innehåller alltså inga 
förslag på aktiviteter utan fokuserar på effekten, exempelvis ett samhälle där 
alla kan transportera sig på ett fossilfritt och hållbart sätt, jämfört med att 
peka ut att det till exempel är en Ekomack ska byggas, något som föreslås i 
ett av remissvaren. 
Miljöstrategiskt program ska förstärka och ge ett sammanhang till andra 
styrdokument, såsom exempelvis Kretsloppsplan och Livsmedelsstrategi, där 
vi ser dessa dokument som handlingsplaner för hur målen på respektive 
område ska uppnås. I programmet pekas det ut två områden där det saknas 
handlingsplaner: Klimatfärdplan samt Handlingsplan för Robusta ekosystem.                          

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-23, VGS-2021-143 
Förslag Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun 2022, VGS-2021-143 
Samrådsredogörelse från externremiss, Ockelbo KS 2021/00601 
Beslutade målinriktningar Dnr 2020/00094                          

Beslutet ska skickas till 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-29 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 50 Dnr 2020/00094  

Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun - Förslag 
på målinriktningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förslag på målinriktningar till Miljöstrategiskt program för Ockelbo 

kommun antas. 

 

Reservation 
Joel Strömner (SD), Liz Zachariasson (SD), Jonny Lindblom (SD),  

Patrik Herou (SD), Lena Lundqvist (SD), Linus Gunnarsson (M) och  

Dan Brodin (KD) reserverar sig till förmån för Joel Strömners (SD) yrkande. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Ett förstärkt Tillväxtutskott har vid en workshop 2020-06-09 arbetat fram 

följande målinriktningar till Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun. 

Målområde: Klimatneutralt Ockelbo 

 Ockelbo som geografisk plats är en klimatneutral kommun. 

 I Ockelbo lever vi utan att överskrida vår koldioxidbudget. 

 I Ockelbo kan alla transportera sig på ett fossilfritt och hållbart sätt. 

 Energin som vi använder kommer från förnybara källor. 

 Samhället utgår från cirkulär resurshantering. 

 Allt byggande i Ockelbo kommun nyttjar hållbara material och 

skapar förutsättningar för boende och verksamhetsutövare att leva 

miljömässigt hållbart. 

 

Målområde: Ren och giftfri vardag 

 I Ockelbo ses avfall som en värdefull resurs och inga farliga ämnen 

som stör kretsloppens naturliga flöden finns i omlopp. 

 I Ockelbo är utemiljön fri från nedskräpning. 

 I Ockelbo finns en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion som är 

konkurrenskraftig och innovativ. 

 Luften i Ockelbo är frisk och ren och ljudmiljön är god. 

 En betydande andel av livsmedlen är närproducerade och ekologiska 

och vi är bra på att ta tillvara de resurser som finns i skogen. 

6



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-29 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Målområde: Robusta ekosystem 

 I Ockelbo kommun värnar vi den biologiska mångfalden. 

 Vi har god kunskap om och värdesätter de ekosystemtjänster som 

naturen erbjuder. 

 I Ockelbo värderar vi natur och vatten högt och prioriterar 

grönområden och möjlighet till rekreation. 

 I Ockelbo tar vi inte rent vatten för givet. Vi tar tillsammans ansvar 

för vår värdefulla resurs så att alla invånare har god tillgång till friskt 

och rent vatten. 

 Ockelbo är väl förberett och anpassat för de effekter som 

klimatförändringarna medför och kommer att medföra.                         

Beslutsunderlag 

KS beslut 2020-06-16, §107 

Reservation SD och M - Målinriktningar - Miljöstrategiskt program 

Yrkanden 

Joel Strömner (S) yrkar, med instämmande av Jonny Lindblom (SD) och 

Linus Gunnarsson (M), återremiss av ärendet. 

Ghaith Al-Tameemi (S) yrkar, med instämmande av Martin Sund Svensson 

(V), Madelene Håkansson (MP), Ann-Christin Persson Georgsdotter (S), 

Anders Öquist (S) och Patrik Jonsson (S), bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att 

ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande finner därmed att förslag på målinriktningar till Miljöstrategiskt 

program för Ockelbo kommun antas.  

      

Inlägg 

Joel Strömner (SD), Martin Sund Svensson (V), Jonny Lindblom (SD), 

Madelene Håkansson (MP), Ghaith Al-Tameemi (S), Liz Zachariasson (SD), 

Ann-Christin Persson Georgsdotter (S), Anders Öquist (S),  

Patrik Jonsson (S)      
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   
 

 

 

  
Datum 

2021-11-24 
 

      

 

 
 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

 

 

 

Miljöstrategiskt program 
för Ockelbo 
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Sammanfattning 

Under oktober 2021 färdigställdes ett samrådsunderlag för det 
Miljöstrategiska programmet för Ockelbo 2022 - 2026.  

Samtliga inkomna synpunkter och yttranden från samrådet finns diarieförda 
hos Västra Gästrikland samhällsbyggnadsförvaltningen under ärendenummer 
VGS-2021-143. 

Kommunstyrelsens utskott i Ockelbos kommun beslutade vid sammanträde 
yyyy-mm-dd, §x, att skicka Ockelbos miljöstrategiska program på remiss till 
berörda. Samrådsunderlaget har funnits tillgänglig på Ockelbos kommuns 
hemsida under perioden 2021-09-15 - 2021-10-17.  

Samrådsremissen skickades till partier, grannkommuner, statliga 
verksamheter, regionala myndigheter och liknande, privata 
näringslivsaktörer, intresseorganisationer, föreningar med flera. Ockelbo 
kommun fick uppdraget att kommunicera ut till samhällen. 

Totalt inkom 12 samrådsyttrande under perioden. Dessa skickades in av tre 
privatpersoner, sex myndigheter, ett politiskt parti och två kommuner. Nedan 
förtecknas inkomna synpunkter. Västra Gästrikland 
samhällsbyggnadsförvaltningen svar på inkomna synpunkter redovisas i 
kursiv stil.  
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Innehåll 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 

2021-11-24 
      

      
      

1(26) 
 

 

1 Generella kommentarer om inkomna synpunkter 

Först vill vi tacka alla er som engagerat er och tagit er tid att läsa förslaget på 
Miljöstragiskt program för Ockelbo för att sedan återkoppla till oss med era 
tankar. Tack! 
 
Det har kommit in många kloka och tänkvärda synpunkter som vi tar med 
oss i det fortsatta miljöarbetet i Ockelbo kommun. Ett flertal av de inkomna 
synpunkterna är förslag på lösningar eller aktiviteter som man kan arbeta 
med för att nå målen och de önskade lägena. Avgränsningarna i programmet 
gör att dessa synpunkter inte tas med som ändringar i programmet utan är 
synpunkter som vi tar med oss till genomförandet och implementeringen av 
MSP. Vi har valt att heller inte peka ut specifika lösningar utan har försökt 
beskriva det önskade läget eller effekten som vi vill uppnå, så att respektive 
verksamhet själva ska kunna välja den lösning som passar bäst och ger bäst 
effekt i deras vardag. Vi tror att förändringsarbetet blir bättre när fler är 
delaktiga i lösningarna. 
 
Vi vill passa på att göra ett medskick till alla berörda i Ockelbo kommun – 
all kommunal verksamhet, alla boende i Ockelbo och alla verksamheter som 
är aktiva på något sätt inom kommunens gränser, och det är att vi ska inte 
arbeta med hållbarhet, utan vi ska arbeta hållbart!  
 
Allt vi gör och alla beslut vi tar behöver vi fundera över om det leder oss 
närmare det önskade läget eller om det för oss längre bort ifrån vår målbild. 
Det kan vara du som privatperson när du väljer ekologiskt eller 
lokalproducerat i matbutiken, eller kanske helt avstår från att köpa en viss 
produkt som är en miljövärsting. Att bygga den här vägen eller den här 
byggnaden, den här näringslivsetableringen – leder det här beslutet oss 
närmare vårt önskade läge eller längre ifrån det? 
 
Hållbarhet är inget eget spår som läggs vid sidan om ordinarie verksamhet 
utan det måste vara det självklara sättet som vi arbetar på. Vad ska vi göra 
mer av som vi gör bra idag? Vad ska vi göra på ett annat sätt? Och, vad ska 
vi sluta göra för att uppnå ett hållbart Ockelbo? 
 
Åsa Holmberg, miljöstrateg 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 

2021-11-24 
      

      
      

2(26) 
 

 

2 Samråd med allmänheten 

 Privatperson 1 

Vad får det Miljöstrategiska programmet för effekter för dig med de 
beslutade målinriktningarna? 

Inte en dag för sent, bra jobbat! 

Upplever du att det Miljöstrategiska programmet är lätt att förstå? 
T.ex. språk, innehåll och hur det ska användas. 

Ja, men det kan behöva kommuniceras bättre för de som inte jobbar med 
frågorna på daglig basis. 

Är det Miljöstrategiska programmet ambitiöst nog? 

Ja – om det kan kopplas till konkreta och tidsatta åtgärder. 

Det Miljöstrategiska programmet anger delmål som ska mätas. Vad har 
du för kommentar angående delmålen? Saknas det delmål? 

Delmål om Ekomack är avgörande för att vi ska klara kommunens största 
utsläppskälla. 

Har du andra kommentarer? 

Lägg till bland åtgärdsförslagen att man (utöver att bygga en Ekomack) även 
ska ta fram ett antal detaljplaner på kommunal mark som möjliggör 
drivmedelsförsäljning (=Ekomackar). Det aktörerna vill ha för att kunna 
etablera år lågt/rimligt arrende och en detaljplan som håller. 

= Uppdra år förvaltningen att (eller sätt som åtgärd redan nu) ta fram egna 
detaljplaner specifikt för ekomackar i Hofors, Ockelbo och Sandviken. Om 
detaljplan saknas kommer inge vilja bygga även om man skrivit så ett 
strategiskt dokument. 

Kommunens svar: 

Synpunkten noteras. Det Miljöstrategiska programmet ska vara ett 
styrdokument med tydliga mål som kommunen ska arbeta för att uppnå. 
Kommunikation är en viktig aktivitet som ska genomföras efter det 
Miljöstrategiska programmet blir antagen. 

För att uppnå mål 1.3.1 ”Alla i Ockelbo registrerade fordon har tillgång till 
fossilfria bränslen (2022)” kan en Ekomack absolut vara en lösning, men vi 
har valt att inte peka ut aktiviteter eller lösningar i MSP utan fokusera på 
effekten vi vill uppnå. 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 

2021-11-24 
      

      
      

3(26) 
 

 

 Privatperson 2 

Vad får det Miljöstrategiska programmet för effekter för dig med de 
beslutade målinriktningarna? 

Att sätta som mål att Ockelbo kommun ska ha 20% formellt skyddad natur 
på sikt, så som det nationella målet (finns det ens något sådant mål?) är att 
blunda för verkligheten. Att tro att avsätta mark till formellt skydd i den 
omfattningen är något bra är feltänkt, det kommer dels minska möjligheten 
till odling av mat och dels produktion av hållbara material från skogen. 
Nationellt bygger målet på att stora områden fjäll och fjällnära skog sparas. 
Att sätta av 20% av den produktiva brukade marken i våra trakter kommer 
inte bidra till ett hållbarare samhälle utan enbart en avveckling av vårt 
lokalsamhälle. Alternativet är att ni tydligare redovisar hur ni menar med 
formellt skyddad mark, tex är mark inom strandskydd egentligen formellt 
skyddad, mark inom vattenskydd, etc. 

Kommunens svar: 

Sverige har målet att skydda 20 procent av vår natur och Ockelbo bör sin 
del av ansvaret. MSP har målet att uppnå skydd för minst 5 procent av 
Ockelbos natur. Att skydda natur är att bidra till att bevara den biologiska 
mångfalden och att nå klimatmålen vilka båda är avgörande för vår 
överlevnad. Skyddet kan också bidra till skogsproduktion. 

 Privatperson 3 

Vad får det Miljöstrategiska programmet för effekter för dig med de 
beslutade målinriktningarna? 

För min del är det boendemiljön och trafikmiljön som ligger närmast hjärtat 
gällande miljöfrågor. Programmet tar med en inriktning gällande båda 
ämnena vilket känns bra men jag tycker att dom frågorna får lite för lite 
utrymme i förhållande till övriga delar. Jag bor i en bullerutsatt miljö vilket 
påverkar får livskvalité och jag och familjen saknar goda möjligheter att 
välja cykel i stället för bil på grund av avsaknad av säker trafikmiljö för gc-
trafikanter. 

Upplever du att det Miljöstrategiska programmet är lätt att förstå? 
T.ex. språk, innehåll och hur det ska användas. 

Jag tycker att det finns många punkter som lyfts upp men jag saknar mer 
konkret information om hur det är tänkt att genomföras. Många idéer men 
hur ser en handlingsplan ut i båda genomförande och tidplan för respektive 
delområde? 

Är det Miljöstrategiska programmet ambitiöst nog? 

Jag saknar en handlingsplan gällande genomförande och tidsplan för när de 
olika målsättningarna ska genomföras och jag saknar även en prioritering. 
Vilka delar är viktigast för kommunen att jobba med i första hand? För alla 
delar kommer ju inte att kunna tas om hand samtidigt. Nu nämns till exempel 
2026 som målår för vissa delar - men vad ska ha uppnåtts 2026? Ta till 
exempel målområde 2 och punkten 2.4.3 som har mål år 2026 - vad kan vi 
som upplever en bullerstörning får hjälp med fram till 2026, det vill säga vad 
är det konkreta målet och hur är det tänkt att uppfyllas? 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 

2021-11-24 
      

      
      

4(26) 
 

 

 

Det Miljöstrategiska programmet anger delmål som ska mätas. Vad har 
du för kommentar angående delmålen? Saknas det delmål? 

Ja, jag tycker att det saknas delmål. Ni syftar till att det redan finns 
handlingsplaner för till exempel gång- och cykelplanen och att man inte ska 
jobba med dubbla handlingsplaner men jag har efterfrågat den tidigare utan 
att ha fått ta del av någon handlingsplan. Utifrån målsättningen i detta 
dokument – ska man då tolka att det som nämns i målsättningen under 
punkten 1.3.3 kopplat till att till exempel fler Ockelbobor ska använda cykel 
som färdmedel, att de kommunala delarna i cykelplanen är genomförda 2026 
eller är det ett delmål och att hela den tänkta cykelplanen är genomförd 
längre fram? 

Har du andra kommentarer? 

I idébilagan så nämns bland annat om vilken strategi och samverkan som 
krävs. min uppfattning är att de stora problemen i boende- och trafikmiljön i 
Ockelbo omfattas av den statliga infrastruktur djuren som Trafikverket och 
Region Gävleborg och råder över (v272 och Norra Stambanan). Det omfattar 
dels den stora bullerproblematiken Från vägen och järnvägen samt en otrygg 
trafikmiljö på grund av avsaknaden av gc-vägar och hastighetsdämpande 
åtgärder. 

Kommunens svar: 

Miljöstrategiskt program är ett styrprogram med mål som kommunen ska nå. 
Genomförande av vilka åtgärder och aktiviteter ska specificeras av den 
verksamhet som berörs, med handlingsplaner från respektive området. 

Det finns många delar som utgör en miljömässigt hållbar kommun och 
buller och boendemiljö är några av dessa. Precis som de 17 globala 
hållbarhetsmålen som är odelbara så behöver vi arbeta brett med miljö och 
hållbarhet för att uppnå våra mål då de påverkar varandra och samspelar. 
Buller och boendemiljö kan därför påverkas även av arbete med andra 
målinriktningar. 

Programmet sträcker sig till 2026 och därför står det året som målår. Målet 
är att mål 2.4.3 ska vara uppnått då, handlingsplan behöver alltså tas fram 
för att arbeta med frågan. 

Handlingsplaner för att uppnå målen tas fram av respektive berörd 
verksamhet efter programmets antagande. I programmet pekas det ut två 
områden som är prioriterade att fokusera på och det är klimat och robusta 
ekosystem då det idag saknas handlingsplaner för dessa områden.  

Ockelbos gång- och cykelplan anger prioriterade åtgärder men har inget 
tidsatt mål för när åtgärder ur planen kan vara genomförda. Kommunen har 
en avsatt budget för gång- och cykelåtgärder och åtgärderna har redan 
blivit påbörjade från åtgärdsplanen och målet med cykelplanen är att öka 
arbets- och studiependlingen. Om arbete sker enligt cykelplanen skapas 
bättre förutsättningar för att cykla i Ockelbo, vilket möjliggör för ett ökat 
cyklande och uppnått mål i miljöstrategiskt program. 
  

14



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 

2021-11-24 
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3 Kommunstyrelse/nämnder/råd 

 Gävle kommun 

Yttrande – Gävle kommuns svar gällande Ockelbo kommuns 
miljöstrategiska program  

Beskrivning av ärendet  

Ockelbo kommun har tagit fram ett förslag till Miljöstrategiskt program för 
Ockelbo kommun som ska gälla 2022–2026. 

Gävle kommun har erbjudits möjlighet att inkomma med synpunkter på 
förslaget. Svar ska ha inkommit till Ockelbo kommun senast den 17 oktober 
2021.  

Avdelningen Övergripande planering fick i uppdrag att sammanställa ett svar 
från Gävle kommun.   

Beslutet fattas enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 11:14  

Yttrande  

Ockelbo kommuns förslag till miljöstrategiskt program uppfattas som 
välarbetad och vi uppskattar att det går hand i hand med flera av Gävle 
kommuns styrande planer och program, bland annat Gävles Översiktsplan 
2030 och Gävle kommuns miljöstrategiska program. Vi välkomnar även 
kopplingen till Agenda 2030; s 17 globala mål.  

Beslutsunderlag  

21KS403-2 Förslag till Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun 
2022–2026  

 

Helen Åleskog  
Sektorchef, Styrning och stöd  

Bodil Dürebrandt  
Utvecklare, Styrning och stöd, Övergripande planering 

Kommunens svar: 

Yttrandet noteras. Tack. 
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 Söderhamns kommun 

Remissvar 

Miljöstrategiskt program för Ockelbo 2022–2026 

Söderhamns kommun har tagit del av förslaget till miljöstrategiskt program 
för Ockelbo kommun 2022–2026. Programmet är ambitiöst och rymmer mål 
och åtgärder som bidrar till att flera miljömål och Agenda2030-mål kan 
uppfyllas. Dessutom redovisas tydligt behovet av att ta fram ett par till 
handlingsprogram för att nå målen – handlingsplaner för robusta ekosystem 
och klimat.  

 

Söderhamns kommun identifierar några områden som skulle kunna 
förtydligas i programmet: 

 Finns det något målår/tidshorisont för de olika målområdena som 
beskrivs på s 11 och framåt? 

 Det är inte så många mål och åtgärder formulerade kopplat till vatten 
– kan det vara relevant att hänvisa till de styrdokument som finns för 
vatten- och avloppsarbete (VA) i programmet? 

 I tabellen på s 18 är det något oklart vad årtalet inom parentes syftar 
till – någon form av referensår? 

 Programmet omfattar åtgärder för kommunen som geografiskt 
område – alla aktörer – vilket är väldigt bra. Är det relevant att 
komplettera rapporten med ett avsnitt som beskriver olika aktörer och 
deras roll i genomförande av åtgärder, vikten av att alla aktörer bidrar 
inom olika områden? 

Gunilla Jonsson 
Hållbarhetsstrateg 

 

Kommunens svar: 

Beskrivning av det önskade läget (sida 11) är ett förtydligande av målbilden 
och anger riktningen för vårt arbete. Alla målår återfinns senare i 
dokumentet under avsnittet Målen vi vill nå.  

Det finns en VA-plan för Ockelbo och parentesen på s 18 refererar till 
referensår vilket förtydligas i MSP. Det står A och N (annat ursprung och 
annat dokument) i förklaringen för målen och mål 3.4.3 ”Ockelbo kommun 
har de planer som krävs enligt lag för att ge god tillgång till friskt och rent 
vatten.” innefattar en VA-plan och arbete med rent och friskt vatten.   

Vi förtydligar i dokumentet vikten av att alla aktörer bidrar till 
genomförandet och föreslår kartläggningen som en del i 
implementeringsarbetet. 
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4 Politiska partier 

 Miljöpartiet 

 

SYNPUNKTER 

OCKELBO MILJÖSTRATEGISKA PROGRAM 2021 

 

Målområde: Klimatneutralt Ockelbo sid 11 

 Det går att läsa om målbilden att “Cykel är den nya normen för transport 
i alla åldrar”. Varför står inget om kollektivtrafikens roll här? Vi har 
jättebra tågförbindelser i Ockelbo och gratis kollektivtrafik som kan 
utvecklas och få en ännu större roll som transportermedel i Ockelbo. 
Förslag: Formulera mål kring kollektivtrafiken, tex. att en majoritet av 
invånarna i Ockelbo kommun väljer kollektivtrafik framför bil minst en 
gång i månaden, att en majoritet av invånarna anser att den lokala 
KUXA-kollektivtrafiken är tillgänglig och ett bra alternativ till bil. 

 Varför väljer man att peka ut EPA-ungdomar här? Onödigt med “inte-
formuleringarna”.  
Förslag: Ta bort inte-formuleringarna. 

 Här finns målformuleringen om att “människor i Ockelbo odlar mer”. 
Förslag: en målformulering om att praktisk och teoretisk kunskap om 
odling ingår för alla elever ii grundskolan samt att skolan har ett brett 
förankrat arbete i de olika ämnena om att stärka förståelsen för kretslopp, 
matsvinn, transporter osv. 

 

Målområde: Ren och giftfri vardag sid 13 

 Under rubriken “I Ockelbo finns en långsiktig hållbar 
livsmedelsproduktion...” finns målformuleringar om lantbrukarnas 
tillgång till den bästa tekniken för utveckling och effektivisering. 
Förslag: Lägg till målformulering om tillgången på kunskap om metoder 
för giftfria, hållbara skogs- och jordbrukssystem, metoder som t.ex. 
“agroforestry” och olika hyggesfria metoder som kan minska 
skadebekämpning, näringsläckage m.m 

 “Luften i Ockelbo...”- rubriken.  
Förslag: Lägg till en målformulering om minskade luftföroreningar och 
minskade bullernivåer från vinter- och vattenskotrar. Dessa är mycket 
omtycka och flitigt använda fritidsintressen i kommunen som såklart ska 
få finnas kvar men som stor grad spelar roll i arbetet för god ljudmiljö 
och frisk luft och bör prioriteras att hitta lösningar kring. 

 

MÅLEN VI VILL NÅ 

 Ambitiösa och jättebra målbeskrivningar - men hur ska de uppnås, och 
av vem? Vilka nämnder/bolag ansvarar för genomförandet? Varför finns 
inga angivna ansvariga nämnder/bolag/chefer/eller andra ansvariga i 

17



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 

2021-11-24 
      

      
      

8(26) 
 

 

måltabellen?  
Förlag: Ange ansvarig för varje enskild målbeskrivning. 

 

Målområde 1 Klimatneutralt Ockelbo 

1.2 Har Ockelbo kommun en lokalt antagen koldioxidbudget?  
Förslag: Beskriv Ockelbo kommun beslutade klimatbudget (om det finns) 
och den är framtagen. 

1.2.2 Om detta mål ska nås behövs satsningar för kollektivtrafiken.  
Förslag 1: Lägg till målbeskrivningar som kan kopplas till kollektivtrafik!  

Förslag 2: Lägg till mål som kan kopplas till ökat distansarbete och 
kommunens roll som arbetsgivare. 

1.3.2 Varför bara lätta transporter? Förslag: Tilägg om samordnad 
varudistribution/kostorganisation och utleveranser med låd-elcykel? 

1.3.3 “Fler boende cyklar varje år” är ett otydligt mål. Fler kan ju var 1 
person mer som cyklade vid ett tillfälle det året.  
Förslag: Tydligare målformulering krävs här! 

1.6.1 “All nyproduktion i kommunens regi nyttjar den senaste tekniken och 
bästa byggmaterial för att minimera energianvändning”  
Förslag: Tillägg: minimera energianvändning och klimatpåverkan? 

Målområde 2 Ren och giftfri vardag 

2.1.1 EU har olika gällande standarddirektiv, här bör definieras vilken som 
gäller. Här finns ingen målformulering om trygg och giftfri vardagsmiljö för 
kommunens barn. Barn är de mest känsliga för exponering av skadliga 
kemikalier, hormonstörande ämnen och andra gifter som finns i vardagen. 
Förslag: Ett formulerat mål om en trygg och giftfri miljö för barnen. Tex: 
alla barnverksamheter i kommunen har en handlingsplan för giftfri miljö. 

2.1.5 Förslag: Tillägg: Även alla föreningar som söker föreningsbidrag från 
kommunen har ett dokumenterat systematiskt miljöarbete. 

2.3.3 Hur mäts “god kunskap om hur skräp och annat avfall ska hanteras”? 
Förslag 1: Tillägg: Grundskolans har resurser att integrera både praktisk och 
teoretisk kunskap om avfall och källsortering i undervisningen. 

Förslag 2: Tillägg: en majoritet av alla boende i Ockelbo kommun anser att 
närmast liggande återvinningsstation är tillgänglig, väl utrustad och välskött. 

Förslag 3: Tillägg: alla boende i Ockelbo kommuns (Ockelbo gårdars) 
bostäder har högst 300 m till närmaste återvinningsplats för glas, metall, 
plast och papper-sortering. 

3.3.4 Om livsmedelsproducenter inte ska uppleva något som helst hot från 
rovdjur skulle vi behöva utrota dem helt.  

Förslag 1: Omformulering: Livsmedelsproducenter med tamdjur upplever 
att det finns tillgång till bra metoder för att hantera riskerna för angrepp av 
rovdjur. 

Förslag 2: Tillägg: Ockelbo kommun ger livsmedelsproducenter tillgång till 
information och utbildningar om hållbara livsmedesproduktionsmetoder som 
t.ex. agroforestry, plöjningsfritt jordbruk, permakulturprinciper och andra 
hållbara metoder. 

18



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 

2021-11-24 
      

      
      

9(26) 
 

 

Målområde 3 Robusta ekosystem 

3.1 Målinriktning tillägg: 

Förslag: Tillägg: Alla kommunens anställda inom grönyteförvaltningen har 
genomgått en utbildning om biologisk mångfald kopplat till sin verksamhet. 

Förslag: Tillägg: Antalet tätortsnära grönytor med slåtterängar eller 
betesmarker har ökat. 

3.1.1 Förslag: ökad målformulering till 10 % som mål! 

3.1.3 Kommentar: Ett första mål måste vara att inventera alla kommunens 
ytor med invasiva arter? Eller finns redan en sådan inventering? 

3.2.1 Förslag: Tillägg: även ekologiska och pedagogiska värdena bör såklart 
vägas in. 

3.2.3 Kommentar: Vem avgör vilka ytor som har “ekologiskt värde”? Vilka 
ytor är det? Hur mäts de? 

3.3.2 Kommentar: Vilka boende i Ockelbo? 1 st?  
Förslag 1: En majoritet av boende som mål. 

Förslag 2: Tillägg: Skötseln och utvecklingen av kommunens grönområden 
utförs med målet att stärka deras tillgänglighet och rekreationsvärde 
samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. 

Kommentarer, allmänna synpunkter och frågeställningar 

Det Miljöstrategiska programmet i sin form riktar sig främst till 
beslutsfattare och förvaltningar i Ockelbo kommun. Programmet innehåller 
dock en lång rad bakgrundsfakta och mål, som angår alla Ockelbobor. Det 
skulle vara positivt att göra MSP som utgångspunkt för en bred folkbildning. 
Förslag: Vi föreslår att Ockelbo kommun lägger till en hemsida på temat 
Miljö- och klimatarbete i Ockelbo, på samma sätt som Besökare och 
Företagare har på kommunens hemsida. 

Ny hemsida 

Den nya sidan kan ha två delar: 

- Information och kunskap om hur klimatförändringarna påverkar och kan 
påverka Ockelbos invånare och miljö 

- Vad kan jag/vi göra för att bidra till ett hållbart Ockelbo? 

Sociala medier kan givetvis kopplas till den nya sidan. 

Den nya sidan kan innehålla lämpliga länkar till planer (Översiktsplan, 
Kretsloppsplan, Naturvårdsplan, Cykelplan etc), planer som i dag måste 
sökas var för sig på kommunens hemsida. Det kan också finnas länkar till 
Gästrike Återvinnare, Region Gävleborg, Länsstyrelsen m fl myndigheter 
som arbetar med planer och mål inom hällbarhetsområdet. På det nationella 
planet finns ett flertal myndigheter som sidan kan länkas till. Vi föreslår 
också länkar anpassade till företag. 

Marknadsföring 

För att MSP, ÖPL och annan planering och åtgärder ska få genomslag i 
Ockelbo krävs att kommuninvånarna dels görs uppmärksamma på planer och 
mål, dels tar ställning till hur tillvaron kan göras mer hållbar. Ett första steg 
kan vara en enkät till ett brett urval av Ockelbobor. Enkäten redovisas sedan 
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med målet att få så stor uppmärksamhet som möjligt, vilket i sin tur kan 
påverka medvetenhet och anslutning till kommunens miljöstrategi. Här har 
politiska partier, föreningar, studieförbund, organisationer och kommunens 
förvaltningar viktiga uppgifter. 

Yngre och äldre 

Ockelbo hör till de kommuner i landet som serverar högst andel ekologisk 
mat inom skola och omsorg. Det bör lyftas fram i MSP. 

I för- och grundskolan och inom omsorgen behövs en genomlysning av hur 
hållbarhetsfrågorna kommer in i det dagliga arbetet. 

Företagen 

En viktig grupp för omställningen av Ockelbo är företagen. Hur kommunen 
ska förhålla sig till dem berörs bara flyktigt i förslaget till MSP. I andra 
kommuner ordnas med framgång företagsträffar med miljöteman. Sådana 
träffar bör snarast organiseras i Ockelbo. Företagare ska givetvis också 
känna sig välkomna till den nya hemsidan. 

 

Övriga frågeställningar kring MSP 

 Kommer årliga handlingsplaner för varje förvaltning (utöver mer 
långsiktiga Klimatfärdplan/Handlingsplan för robusta ekosystem som 
nämns) att tas fram för de områden och målforumleringar som inte redan 
finns inräknade i tex. Kretslopps- och Livsmedelstrategiplanen? 

 Föreningar, föreningslivet nämns inte alls i dokumentet. Hur tänker man 
sig samverkan för att uppnå målbilden? Samverkan med företag och 
näringsliv? 

 Samverkan med skolan? Skolan nämns knappt alls, hur kommer det sig 
att lärande för hållbar utveckling och miljömedvetenhet inte alls nämns i 
planen? 

 

Kommunens svar:  

Målområde: Klimatneutralt Ockelbo sid 11 

 Vi instämmer att kollektivtrafik är en viktig del av hållbart resande, men 
vi har valt att formulera mål på det som kommunen har möjlighet att 
påverka och finns behov att jobba med. Om kollektivtrafiken fungerar 
kan vi istället fokusera på områden som behöver utvecklas vidare. 

 Vi justerar enligt förslag. 

 Vi tar med synpunkterna och gör justeringar. 

 

Målområde: Ren och giftfri vardag sid 13 

 Vi tar med synpunkterna och gör justeringar. 

 Vi tar med synpunkterna och gör justeringar. 
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MÅLEN VI VILL NÅ 

 Det är ytterst relevant att ansvarig utses för mål och aktiviteter men det 
ingår inte i uppdraget för framtagande av MSP. Arbete med 
implementering och att utse ansvariga sker efter programmet är antaget.  
 

Målområde 1 Klimatneutralt Ockelbo 

1.2 Ockelbo har ingen egen framtagen Koldioxidbudget men omfattas av den 
som Länsstyrelsen låtit ta fram för Gävleborg. I rapporten anges 
minskningsgraden som krävs för att klara 1,5-graders målet och vår 
ambition är att Ockelbo ska ta sin del av ansvaret för att uppnå den. 

Koldioxidbudgeten finns att ladda ner här: 

https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/tjanster/publikationer/koldioxidbudg
et-2020-2040-gavleborgs-lan.html 

1.2.2 Kollektivtrafiken är en viktig del av lösningen för att uppnå målet men 
vi har valt att inte peka ut kollektivtrafiken som ett eget mål. I en 
Klimatfärdplan kan det preciseras tydligare vilka aktiviteter som behöver 
genomföras för att nå målet, såsom satsning på kollektivtrafik samt 
kommunens roll som arbetsgivare och hur ett ökat distansarbete kan vara 
ytterligare en del av lösningen. 

1.3.2 Med lätta transporter avser vi främst transporter med personbil eller 
mindre lastfordon där vi ser att lastcykel kan vara ett alternativ. Tunga 
transporter blir svåra eller närmast omöjliga att ersätta med lastcykel. Det 
är ett bra förslag att samordnad varudistribution och utleveranser sker med 
ellastcykel men MSP omfattar inte åtgärder. 
 
1.3.3 Vi vill se en trend där fler cyklar i Ockelbo, men vi har inte för avsikt 
att sätta ett specifikt tal och vi mäter heller inte cyklandet idag vilket gör 
uppföljningen av ett mer specifikt mål svår. 

1.6.1 Vi justerar enligt förslag. 

 

Målområde 2 Ren och giftfri vardag 

2.1.1 Vi tar med synpunkterna och gör justeringar för att förtydliga vikten av 
en giftfri miljö för barn. 

2.1.5 Detta är en aktivitet som vi lägger som förslag i idélistan att se över de 
krav som kan ställas på föreningar. 

2.3.3  
Förslag 1: Detta är en aktivitet och vi hänvisar till genomförandet av 
Kretsloppsplanen som Kommunfullmäktige har antagit.  

Förslag 2: Detta är en aktivitet och vi hänvisar till genomförandet av 
Kretsloppsplanen som Kommunfullmäktige har antagit. 

Förslag 3: Detta är en åtgärd för Ockelbogårdar. hänvisar till 
genomförandet av Kretsloppsplanen som Kommunfullmäktige har antagit. 

3.3.4 Om livsmedelsproducenter inte ska uppleva något som helst hot från 
rovdjur skulle vi behöva utrota dem helt.  

Förslag 1: Vi justerar enligt förslag. 
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Förslag 2: Vi hänvisar aktiviteter och åtgärder till Livsmedelsstrategin. 

 

Målområde 3 Robusta ekosystem 

3.1 Målinriktning tillägg: 

Förslag: Bra förslag men detta är en aktivitet. 

Förslag: Detta kan vara en metod för att uppnå mål 3.1.2 om 
biotopåterställda ytor.  

3.1.1 Vi anser inte att 10% är ett realistiskt mål att uppnå under 
programperioden. 

3.1.3 Detta är en aktivitet som lämpar sig bra som ett första steg i arbetet 
med att uppnå målet.  

3.2.1 I dagens styrsystem är det till stor del pengar som styr och därför vill 
vi lyfta upp ekosystemtjänsters ekonomiskt värde så att även dessa kan 
beaktas och värderas vid beslut som påverkar dem. Det utesluter absolut inte 
att det även finns ett ekologiskt eller pedagogiskt värde. 
 

3.2.3 Detta är en genomförandefråga som kan tas med i en handlingsplan. 

3.3.2 Boende innefattar alla boende i kommunen.  

Förslag 1: Indikatorerna är inte satta ännu och det saknas även ett nuläge.  

Förslag 2: Vi tar med synpunkterna och gör justeringar. 

 

Kommentarer, allmänna synpunkter och frågeställningar 

Förslag: Bra förslag på aktivitet. 

Ny hemsida. Bra förslag på aktivitet. 

Marknadsföring. Bra förslag på aktivitet. 

Yngre och äldre 

MSP anger önskade lägen och mål som ska nås för att ta oss dit. Det pågår 
mycket bra verksamhet i kommunen men målet med MSP är inte att 
konstatera vad vi gör bra utan att bidra till att göra oss ännu bättre. 

Implementeringsfråga. 

Företagen 

Bra förslag. Företagen är viktiga att få med i arbetet, men detta är en 
aktivitet. Det pågår arbete med företagare som målgrupp på flera ställen i 
Gästrikland och många av kommunens företagare har säkerligen kunder 
även i grannkommunerna och kan dra nytta av allt företagararbete som sker.  

 

Övriga frågeställningar kring MSP 

 Detta är en implementeringsfråga som sker med respektive verksamhet. 

 Detta är en implementeringsfråga och aktiviteter för hur vi ska uppnå 
målen bör tas fram i samverkan med förenings-och näringsliv. 
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 Samverkan med skolan handlar om genomförande och aktiviteter och 
Lärande för hållbar utveckling kan vara en del av genomförandet. 
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5 Regionala myndigheter och liknande 

 Gästrike räddningstjänstförbund 

2021-000811: Övrigt 

Remissvar från Gästrike Räddningstjänstförbund gällande MSP i Ockelbo 
kommun. 

Generellt är planen bred och har en tydlig tidsplan. Synpunkter som vi har 
är: 

- Antalet övningar inför samhällsstörningar med fokus på klimatförändringar 
behöver ökas. I planen så föreslås det 1 övning fram till 2026. För att 
förbereda kommunen och öka förmågan bör antalet övningar vara tre stycken 
fram till 2026. Övningarna bör inriktas på den egna organisationens förmåga 
och struktur, förmåga att samverka med övriga samhället, förebyggande 
planerar behöver tas fram utifrån riskerna som planen redovisar.  

- Med tanke på övergången till ny teknik gällande transporter och 
uppvärmning så behöver kommunen planera för ett säkert handhavande. Det 
handlar bla om laddningsplatser för fordon, solcellsanläggningar för 
uppvärmning. Med ny teknik uppkommer nya risker. För att minimera 
riskerna behöver samverkan ske med räddningstjänsten för att tillsammans 
hitta goda lösningar. 

Med vänlig hälsning 

Håkan Andersson 
Beredskaps och utvecklingssamordnare 

 
Kommunens svar:  
Vi anser att ni vet bättre hur behovet av övningar ser ut och då ni även är 
delaktiga i att genomföra dessa så justerar vi antalet enligt förslag.  
Gällande övergång till ny teknik så är det en relevant fråga som bör få 
prioritet i genomförandet. 
 

 Gävle Energi 

Gävle Energi AB har inget att erinra. 

Kommunens svar:  
Tack för ert svar. 
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 Region Gävleborg 

Region Gävleborgs remissvar på Ockelbo kommuns Miljöstrategiska 
program 2022–2026 

Region Gävleborg ser positivt på Ockelbo kommuns ambitioner att vara en 
klimatneutral kommun med robusta ekosystem och en ren och giftfri vardag 
för invånarna. Programmet är ambitiöst i sina målsättningar och förklarar på 
ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt innebörden i programmets 
målsättningar.  

Programmet har en bra ansats att koppla ihop olika former av redande 
existerande styrdokument och utgör därmed en uppsamlade kraft för 
kommunens miljöarbete. Viktigt blir i sammanhanget att fylla på med 
konkretiserade åtgärder inom de i programmet utpekade områden där det 
idag saknas. Särskilt betydelsefullt blir det med tanke på den korta tid och de 
omfattande insatser som krävs för att minska utsläppen av växthusgaser med 
15 % per år. 

Inriktningen på det miljöstrategiska programmet ligger väl i linje med den 
nyligen antagna Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och sträcker sig bland 
annat över målområdena samhällsnyttig cirkulär- och biobaserad ekonomi 
samt attraktiva och tillgängliga platser. För att klara att ställa om Gävleborg 
till ett öppet nytänkande och hållbart Gävleborg är samverkan med 
kommuner, näringsliv, lärosäten och civilsamhälle avgörande. 

Region Gävleborg ser Ockelbo som en viktig samarbetspartner i länets 
utveckling och ser behov att tillsammans intensifiera arbetet inom flera av de 
områden som identifierats i det miljöstrategiska programmet. De kommande 
åren kommer vara avgörande för att minska utsläppen av växthusgaser och 
transporter både av människor och gods bedöms vara ett område av särskilt 
stor betydelse där samverkan är centralt för att lösa vårt gemensamma behov 
av omställning. 

Malin Lidov Heneryd 
Chef avdelningen för samhällsplanering 

Love Sjöberg 
Strateg, avdelningen för samhällsplanering 

 
Kommunens svar:  

Tack för synpunkter. Vi instämmer i analysen. 
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 Livsmedelsverket 

Livsmedelsverket har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till 
Ockelbos Miljöstrategiskt program 2022–2026. Livsmedelsverket välkomnar 
det miljöstrategiska programmet, men avstår i övrigt från att yttra sig. 

 

Vänliga hälsningar 

Anna-Karin Johansson 
Miljöstrateg 
Avdelning Hållbara matvanor 

 

Kommunens svar:  
Tack för ert svar. 

 

 Gästrike Vatten 

Svar på remiss Miljöstrategiskt program Ockelbo kommun, VGS-2021-
143 

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

Ockelbo Vatten är positiva till den ambition som kommunen tar höjd för i 
det miljöstrategiska programmet. För att nå måluppfyllelse behövs i flera 
delar övergripande samordning för att förankra beslut om samagerande och 
gemensam prioritering av när i tid genomförandet av åtgärder sker. Redan 
idag finns behovs av ytterligare definiera struktur och innehåll för 
samordning av aktiviteter och budgetramar som underlag för 
verksamhetsplaner inklusive investeringsplaner. Det miljöstrategiska 
programmet förstärker behovet och kan ge möjlighet till utökad samordning 
och samagerande inom hela Ockelbo kommunkoncerns verksamhet oavsett i 
vilken form eller organisation delar av uppdraget ligger hos.  

 

Kommunens svar:  
Tack för ert svar. 
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 Gästrike återvinnare 

Yttrande över förslag till Miljöstrategiskt program för Ockelbo 
kommun 2022–2026 

Gästrike Återvinnare lämnar här vårt yttrande över förslag till 
Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun 2022–2026. Vi tycker att 
programmet är tydligt och relevant. Vi har några synpunkter och förslag. 

Övergripande reflektion om programmets innehåll 

Förslaget till Miljöstrategiskt program är tydligt, pedagogiskt, informativt 
och begripligt. Programmet adresserar de viktiga miljöstrategiska områdena. 
Avsnittet ”Det miljöstrategiska programmet och dess roll” ger en bra 
inledning och inramning av programmet. Bilden på sid 6 beskriver på ett bra 
sätt hur olika fokusområden är viktiga för programmet. Utifrån det område 
som Gästrike återvinnare verkar inom så ser vi att frågor om kretslopp, 
resurshushållning, minska farliga ämnen, återanvändning och återvinning är 
tydligt med i förslaget. Behovet av samordning med andra styrdokument 
som Kretsloppsplan och Handlingsplan för livsmedelsstrategin är också 
tydligt beskrivet. Det bådar gott inför arbetet framåt. 

Mål 

Målen är i linje med målen i Kretsloppsplan för Ockelbo kommun. Några 
målformuleringar skiljer sig i själva formuleringen även om intentionen är 
densamma. Synpunkter och förslag: 

 På sid 16 finns en bra beskrivning av hur målen i det miljöstrategiska 
programmet hänger ihop med mål i andra planer och program, 
exemplifierat med livsmedelsstrategin. Här skulle några fler exempel 
kunna nämnas (till exempel Kretsloppsplanför Ockelbo kommun och 
Gävleborgs strategi för hållbar plastanvändning).  

 Till målinriktning 2.1 (I Ockelbo ses avfall som en värdefull resurs 
och inga farliga ämnen som stör kretsloppens naturliga flöden finns i 
omlopp) i måltabellen på sid 20 föreslår vi att även lyfta in ett eller 
flera mål om ökad sortering och återvinning ur Kretsloppsplanen. Till 
exempel ”Av allt matavfall som uppkommer, ska andelen som 
sorteras ut och återvinns till biogas och biogödsel öka.” och ”Av alla 
förbrukade förpackningar och tidningar som uppkommer, ska 
andelen som sorteras ut och återvinns öka.” 

 Mål 2.1.3 ”Mängden matsvinn i kommunal verksamhet har minskat 
med 50% (2022)” är mycket ambitiöst. Motsvarande mål i 
Kretsloppsplanen är en minskning med 15% från 2021 till 2025. Det 
behövs ett tydliggörande kring målnivån, så att berörda vet vilken 
nivå som är den önskvärda och för att undvika otydlighet. 

 Till målinriktning 2.2 (I Ockelbo är utemiljön fri från nedskräpning) 
skulle ett ytterligare mål kunna infogas om att i skolorna arbeta med 
Grön flagg. 

 När det gäller mål 2.2.1 ”Antalet anmälda ärenden avseende dumpat 
avfall är noll” så kan det vara värt att överväga om ordet ”dumpat” 
bör bytas ut i sammanhanget då dumpning i lagstiftningen avser 
”kvittblivning av avfall i vatten”. Förslag på alternativ formulering 
”Antalet anmälda nedskräpningsärenden är noll”. Eller att använda 
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målet i Kretsloppsplanen ”Det ska vara enkelt att anmäla 
nedskräpning”. 

 När det gäller mål 2.2.3 ”En majoritet av de boende i Ockelbo 
kommun har god kunskap om hur skräp och annat avfall ska 
hanteras” så kan det vara värt att fundera över att sambandet mellan 
kunskap och beteende inte är självklart. Kunskap är viktigt, men det 
är även andra faktorer. Det är viktigt att öka kunskap och det kan 
vara relevant att mäta kunskap, men det är inte säkert att kunskap ska 
lyftas upp som mål.  

 Innan programmet antas bör en avstämning göras med 
målformuleringar i andra planer och program, och det vore bra att 
dokumentera och kommunicera resonemangen som ligger till grund 
för skillnader. 

o I måltabellen behöver några detaljer justeras: 

o på sid 20 har mål 1.3.3 hamnat under fel rubrik. 

o på sid 20 har näst sista målet fel numrering. 

o på sid 21 har målen under 2.3 felaktig numrering. 

Uppföljning 

Frågan om uppföljning är tydligt adresserad i programmet. Uppföljningen 
behöver, som beskrivet, samordnas med uppföljning av andra planer och 
program. Synpunkter och förslag: 

Det vore bra att i närtid efter att programmet antagits, diskutera och 
tydliggöra mer detaljerat vilken uppföljning som behöver samordnas med 
uppföljningen av andra planer och program och hur det ska gå till. 

Gästrike återvinnare medverkar gärna i den referensgrupp för uppföljning 
som beskrivs på sid 28. 

Övrigt 

Nedan följer några synpunkter och förslag. 

 I avsnittet Det önskade läget finns under målområde ”Ren och giftfri 
vardag” på sid 13 en mening ”De farliga ämnena har egna, slutna 
kretslopp”. Inte alla farliga ämnen lämpar sig att återvinna i 
kretslopp, varför meningen bör omformuleras till förslagsvis att 
”Farliga ämnen hanteras på ett säkert sätt” eller annan formulering.  

Samverkan 

Samverkan är viktigt i arbetet framåt. Att hitta värdeskapande och effektiva 
former och strukturer för samverkan samt att tydliggöra ansvar och uppdrag.  

Genomförande 

Både det Miljöstrategiska programmet och Kretsloppsplanen visar på 
viljeinriktning. För att förverkliga dem behövs separata beslut om åtgärder 
och resurser, av olika omfattning. Detta behöver lyftas upp för diskussion 
och beslut idet fortsatta arbetet.  Eftersom Gästrike återvinnare som 
kommunalförbund inte per automatik styrs av kommunens styrdokument, så 
är det viktigt med en god och tydlig kommunikation mellan kommunen och 
förbundet om uppdrag, åtaganden och ansvar. Gästrike återvinnare bidrar 
gärna i arbetet, till exempel med följande: 
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 Bistå med beteendeinsikt 

 Bistå med kompetens inom avfall och återvinning i 
samhällsplanering 

 Driva delar i kretsloppsplanen 

 Öka återvinning och återbruk 

 Bistå med metodstöd inom avfallsförebyggande 

 Bistå med utbildning inom avfall och återvinning 

 Effektivisera egna transportverksamheten (avfallstransporter) 

 Gästrike återvinnare ser fram emot en fortsatt dialog och samarbete i 
hållbarhetsarbetet. 

 

Med vänlig hälsning,  

Anna-Karin Karlsson  
Förbundsdirektör 
Gästrike återvinnare 

AnnaCarin Söderhielm  
Hållbarhetsstrateg  
Gästrike återvinnare 

 

 

Kommunens svar:  

Mål 

 Vi anser att dessa aktuella exempel räcker i texten. En 
sammanställning av andra dokument kan vara en del i 
implementeringsarbetet. 

 Vi har valt att lyfta några av målen från Kretsloppsplanen i 
Miljöstrategiskt program. Kretsloppsplanen är antagen och alla mål 
i dokumentet gäller redan och därför är det inte nödvändigt att ta 
med alla. 

 Vi har justerat så att målet överensstämmer med Kretsloppsplanen. 

 Arbete med Grön Flagg är en aktivitet. 

 Vi har justerat texten enligt förslag. 

 Det ni lyfter är relevant och vi instämmer. Kunskap är ändå en 
förutsättning för önskat beteende, även om kunskap inte per 
automatik leder till önskat beteende. 

 I vissa fall av vi medvetet valt lite andra formuleringar än dem i 
”orginaldokumenten” men vi har säkerställt att de alla är 
samstämmiga och pekar åt samma håll. 

All numrering i måltabellen ses över. 

Uppföljning 
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Att diskutera uppföljning är en relevant implementeringsfråga och vi tackar 
för att ni vill medverka i en referensgrupp för uppföljning. 

Övrigt 

Nedan följer några synpunkter och förslag. 

 Vi har justerat texten enligt förslag. 

Samverkan 

Vi instämmer i era tankar om samverkan. 

Genomförande 

Tack, vi tar med oss det in i arbetet med genomförandet. 
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 Länsstyrelsen 

Begäran om yttrande över miljöstrategiskt program 2022–2026 för Ockelbo 
kommun 

Länsstyrelsenser positivt på att Ockelbo kommun genom att ta fram ett 
miljöstrategiskt program visar vilja på, och belyser behovet av, att hitta 
lösningar på våra miljöproblem. Programmet är lätt överskådligt och lättläst 
och har ett inkluderande och personligt tilltal. Det är en styrka när det vänder 
sig till alla medborgare. Sammanfattningsvis består Länsstyrelsens 
synpunkter i att kommunen med fördel kan: 

1. Integrera Sveriges miljömål i programmet  

2. Komplettera programmet med nulägesbeskrivningar  

3. Tydliggöra kopplingar till andra befintliga dokument 

4. Tydliggöra ansvarsfördelningen för att målen blir uppfyllda 

5. Tydliggöra hur programmet ska revideras 

6. Integrera kulturmiljöaspekten i programmet 

7. Bredda frågan om klimatanpassning 

8. Överväga att lägga till mål eller justera befintliga målförslag 

9. Justera de punkter som listas under rubriken ”Ytterligare detaljer som 
kan eller bör justeras”  

Sveriges miljömål bör integreras i programmet 

Det är bra att Agenda 2030 och de globala målen ut gör en utgångspunkt för 
programmet. Däremot nämns inte Sveriges miljömål, vilket är en brist. 
Miljömålssystemet har länge varit, och fortsätter vara, ledstjärna för 
miljöarbete och miljöpolitik i Sverige. Det är ett väl etablerat system och 
miljökvalitetsmålen följs årligen upp på regional nivå. Idag utgör dessutom 
miljömålssystemet med det övergripande generationsmålet och de 16 
miljökvalitetsmålen det nationella genomförandet av den miljömässiga 
dimensionen av Agenda 2030. Där utöver finns etappmål inom 
miljömålssystemet som regeringen beslutat om och som visar på en önskad 
omställning av samhället. Flera av de nu gällande etappmålen berör 
kommunal verksamhet. Att dessa beaktas och integreras i kommunalt 
miljöstrategiskt arbete är en viktig förutsättning för de ska kunna nås.  

Det finns också flertalet indikatorer för miljömålen på regional nivå, vilka 
kan ge bra vägledning vid val av indikatorer för ett kommunalt 
miljöstrategiskt program. Vidare tas det också fram länsvisa åtgärdsprogram 
för miljömålen där kommunerna är viktiga aktörer. 

Sammantaget anser Länsstyrelsen det önskvärt att Sveriges miljömål 
integreras i det miljöstrategiska programmet och att kopplingar till olika 
miljökvalitetsmål och etappmål både eftersträvas och synliggörs. 

Nulägesbeskrivningar saknas 

Det miljöstrategiska programmet innehåller flera beskrivningar av önskat 
läge, men saknar konkreta beskrivningar av var man befinner sig idag i 
förhållande till detta. Miljömässiga utmaningar beskrivs framförallt på ett 
generellt plan. Länsstyrelsen anser att det vore bra om beskrivningar av vilka 
de lokala utmaningarna är i förhållande till önskat läge tas fram och 
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inkluderas i programmet. Det förefaller också som att det ibland finns ett 
ganska stort glapp mellan målinriktning och mål, där målen snarast utgör 
små steg på vägen för att nå önskat läge. Det kanske inte går att göra på 
annat sätt, men det är i så fall viktigt att det framgår tydligt att det krävs 
större och ytterligare insatser än att nå programmets mål. 
Nulägesbeskrivningar kan hjälpa till att tydliggöra detta förhållande.  

Kopplingar till andra befintliga dokument bör tydliggöras 

I programmet anges att syftet med det miljöstrategiska programmet är att 
peka ut en gemensam riktning. Vad gäller konkreta åtgärder och aktiviteter 
vill man hänvisa till andra styrande dokument. Kretsloppsplan och 
livsmedelsstrategin nämns som två exempel, men är också de enda exakta 
källor som anges för de mål programmet innehåller. Samtliga övriga mål 
som är hämtade från befintliga dokument har angetts med källa ”A” (annat 
befintligt dokument). Länsstyrelsen menar att det vore bättre att istället 
skriva ut vilka dokument målen kommer ifrån. Inte minst som 
målbeskrivningarna verkar kunna skilja sig från de i originaldokumenten. På 
sidan 17 skriver man att i de fall målformuleringarna skiljer sig från de i 
originaldokumenten, så är de senare styrande. Länsstyrelsen ställer sig 
visserligen frågande till varför målformuleringarna i det miljöstrategiska 
programmet alls behöver skilja sig från formuleringarna i de dokument man 
hämtat målen från om originalformuleringarna ändå är styrande, men menar 
att man åtminstone bör ange exakt källa i sådana fall. I nuläget kan läsaren 
inte spåra originaldokumenten för en betydande del av målen, vilket också 
innebär att den inte kan ta reda på vilka de styrande målformuleringarna är. 
Ett alternativ vore att istället ange dessa mål som programmets egna. 

Eftersom programmet i så stor utsträckning är beroende av innehållet i andra 
dokument anser Länsstyrelsen också att man bör inkludera en förteckning 
som visar vilka dessa dokument är och var de kan hittas. Det hade också 
underlättat remissförfarandet. I nuläget går det inte att veta vilka relevanta 
dokument som beaktats vid framtagandet av det miljöstrategiska 
programmet, och därmed inte heller vilka som eventuellt har utelämnats i 
processen. Ytterligare en oklarhet är var de indikatorer man skriver om 
presenteras/ska presenteras.  

Ytterligare något som försvårar att lämna synpunkter är att programmet 
hänvisar till en översiktsplan som vad Länsstyrelsen förstår ännu inte är 
beslutad och inte heller har gått ut på extern remiss. Länsstyrelsen ser 
samtidigt positivt på beskrivningen av kopplingen till översiktsplanen, men 
konstaterar att den frågan uteblir helt i kapitlet för genomförande. 
Kopplingen mellan översiktsplanearbetet och genomförandet av det 
miljöstrategiska programmet behöver tydliggöras.  

Tydliggöra ansvarsfördelning för måluppfyllelse 

Länsstyrelsen anser att det vore bra om det framgick vid varje mål vilken 
nämnd eller förvaltning som har huvudansvar för att målet uppfylls. 

Information om revidering saknas 

Länsstyrelsen saknar information rörande revidering av programmet. 
Programmet hämtar sina mål från andra handlingsplaner vilket innebära att 
det finns en risk att programmet blir inaktuellt efter ett par år. Länsstyrelsen 
anser därför att det borde framgå att kommunen avser att revidera 
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programmet vid behov, så att målen i programmet är i linje med de 
handlingsplaner de bygger på. 

Kulturmiljöaspekten bör integreras i programmet 

Miljöbegreppet, så som det kommer till uttryck i miljöbalken, innefattar även 
kulturmiljön. Det miljöstrategiska programmet berör inte 
kulturmiljöfrågorna alls, vilket Länsstyrelsen menar är en brist. Även om 
kommunen hanterar dessa frågor i andra sammanhang anser Länsstyrelsen 
att kulturmiljöaspekten med fördel kan integreras i det miljöstrategiska 
programmet. Det kan till exempel göras genom att synliggöra de synergier 
som finns mellan resurseffektivitet och cirkularitet samt vård och bevarande 
av bebyggelse.  

Det kan också finnas målkonflikter som är viktiga att beakta och synliggöra. 
Ett exempel är den potentiella konflikten mellan energibesparande åtgärder 
på äldre bebyggelse och kulturmiljövård. Visserligen berör mål 1.6 enbart 
nyproduktion, men kan med fördel utökas till att också innefatta befintlig 
bebyggelse. Att energibesparande åtgärder på äldre bebyggelse ska ske med 
bibehållande av kulturmiljövärden bör då tydliggöras. 

Frågan om klimatanpassning kan breddas 

Det är positivt att Ockelbo kommun lyfter behovet att också anpassa 
samhället till klimatförändringarna. Även om vi skulle upphöra med utsläpp 
av växthusgaser idag så kommer klimatet att fortsätta förändras under lång 
tid framöver, vilket gör att det också är viktigt att påbörja arbetet med att 
anpassa både byggda miljöer och verksamheter till de förändrade 
förutsättningarna. En viktig del i detta är att identifiera och utvärdera de 
risker som finns lokalt, för att skapa förutsättningar att minimera negativa 
konsekvenser i både det löpande arbetet såväl som i riktade insatser. 
Kommunen skulle i sitt strategiska miljöprogram kunna förtydliga och 
konkretisera ambitioner och mål kopplat till arbetet med klimatanpassning. 
Risker kopplat till klimatförändringarna kan finnas inom flera typer av 
områden och verksamheter, och en möjlighet kan därför vara att låta frågan 
om klimatanpassning genomsyra hela det miljöstrategiska programmet och 
bli en naturlig del i samtliga målområden. 

Mål som med fördel skulle kunna läggas till eller justeras 

 I programmet anges att det saknas ett antal handlingsplaner som är av 
betydelse för programmet. Länsstyrelsen anser att kommunen med 
fördel skulle kunna sätta upp framtagande av dessa planer som mål i 
det miljöstrategiska programmet. 

 Det är angeläget att inte bara livsmedel, men också insatsvaror för 
jordbruket produceras i landet, regionalt och lokalt. Detta för att vi 
ska kunna bestämma att de framställs effektivt, giftfritt och att de 
kommer att minska transporterna. Ur beredskapssynpunkt är den låga 
självförsörjningsgraden av insatsmedel till jordbruket ett större 
problem än den låga självförsörjningsgraden av livsmedel. Det vore 
därför bra med ytterligare ett mål under 2.3 om lokal produktion av 
insatsvaror för jordbruket.  

 Under mål 3.31 är basåret för att bevara jordbruksmark satt till 
framtiden (2022). Gävleborgs handlingsplan för Sveriges 
livsmedelsstrategi är antagen 2018 och kommunfullmäktige i 

33



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 

2021-11-24 
      

      
      

24(26) 
 

 

Ockelbo beslutade att anta denna som Livsmedelsstrategi för 
Ockelbo kommun den 21 december 2020. Därför bör år 2020 vara 
referensvärde istället för år 2022 och annars finns också risk att 
jordbruksmark undantas för framtida exploatering inför 2022. 

 Under mål 3.3.4 nämns tamdjur. Det kan vara lämpligare att använda 
ordet betesdjur i sammanhanget. 

 Det finns ett mål om invasiva, främmande arter, vilket är positivt. 
Länsstyrelsen saknar dock mål som riktar in sig mot artskydd och 
rödlistade/hotade arter. Det vore också bra med ett mål som handlar 
om att stärka kommunens gröna infrastruktur, eller som på annat sätt 
lägger tonvikten på landskapsperspektivet och ”rätt åtgärd på rätt 
plats” eftersom det är en grundförutsättning för biologisk mångfald 
på lång sikt. 

Ytterligare detaljer som bör eller kan justeras 

 Sidan 8. Där används en äldre bild med en äldre ikon för mål 10 
(Minskad ojämlikhet) som bör bytas mot den nyare ikonen. 

 Sidan 21 och 22: Numreringen av målinriktningar och mål är inte 
konsekvent och verkar felaktig i delar. Målinriktning 2.4 förekommer 
på två ställen.  

 Utifrån Agenda 2030, Sveriges miljömål, internationella 
överenskommelser m.m. kan det tyckas vagt och otillräckligt att 
värna biologisk mångfald. Målsättningar och åtaganden handlar om 
att bevara och hejda förlusten av biologisk mångfald, vilket därför 
kan vara ett lämpligare sätt att uttrycka sig kring det.  

 Sidan 15. Vad gäller skogsbruket står det om skador att man ska 
”förbygga där det är möjligt”. En bättre formulering kan vara ”hur 
man bäst hanterar och förebygger stormskador, torka och 
skogsbränder samt hur man kan minimera skadeverkningarna”. 
Eftersom stycket handlar om klimatanpassning så borde det också 
framgå att Ockelbos skogsägare ”är införstådda i den 
klimatförändring vi står inför och beaktar det innan skogliga åtgärder 
utförs”. 

 Ordet ”habitat” skulle kunna läggas till i ordlistan eftersom det 
förekommer i flera begrepp och är ett begrepp som kanske inte är 
alldeles självklart för alla. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av avdelningschef Lise Ekenberg, Avdelningen för 
utveckling och beredskap, med miljömålssamordnare Brita Asplund, 
Enheten för hållbar utveckling, som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också Enheten för kulturmiljö, Enheten för 
samhällsplanering, Enheten för miljötillsyn, Enheten för landsbygd och 
tillväxt, Enheten för miljöanalys och Enheten för naturprövning och 
biologisk mångfald medverkat. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.  
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Kommunens svar: 

Sveriges miljömål bör integreras i programmet 

Vi har lagt till ett avsnitt om Sveriges miljömål och kopplingen mellan dem 
och Agenda 2030. 

Vi tar med oss detta till uppföljningsprocessen och inväntar också ett nytt 
åtgärdsprogram. 

Nulägesbeskrivningar saknas 

Vi har valt att avgränsa dokumentet till att beskriva mål och målbilder. En 
nulägesbeskrivning kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet med 
genomförandet. 

Kopplingar till andra befintliga dokument bör tydliggöras 

Det anges i måltabellen var målen hämtats från men vi instämmer i 
relevansen av spårbarhet och har lagt till en text om kartläggning av alla 
relevanta dokument genomförs i början av genomförandefasen. 

Att det inte finns någon ny antagen Översiktsplan är inget som 
miljöstrategiskt program kan påverka, men vi har säkerställt att de beslutade 
målinriktningarna har införlivats i Översiktsplanen och att de båda 
dokumenten ska styra åt samma håll. 

Tydliggöra ansvarsfördelning för måluppfyllelse 

Detta är en genomförandefråga. 

Information om revidering saknas 

Vi har valt att i stor utsträckning ha effektmål istället för aktivitetsmål som 
kan göra att arbetet avstannar när en viss aktivitet är genomförd. Om målen 
i programmet uppnås innan 2026 så kan vi ändå arbeta vidare mot 
målinriktningarna. 

Kulturmiljöaspekten bör integreras i programmet 

Vi har justerat programmet och lagt till formuleringar om kulturmiljö och 
synergin mellan att bevara och vårda bebyggelse och resurseffektivitet för 
att belysa att det inte bara är målkonflikter. 

Frågan om klimatanpassning kan breddas 

Vi har justerat utifrån synpunkter om klimatanpassning. 

Mål som med fördel skulle kunna läggas till eller justeras 

 Vi har valt att inte ha enskilda aktiviteter som mål i programmet utan 
har valt att lyfta upp behovet av handlingsplaner på annat sätt. 

 Självförsörjning och beredskap är viktiga frågor men det är inte 
främst en miljöfråga och därför har vi valt att inte lyfta frågorna på 
föreslaget sätt i programmet.  

 Basåret för mål 3.3.1 är justerat till 2020. 

 Vi har valt att behålla begreppet tamdjur då även andra djur än 
betesdjur kan innefattas. 

 Vi instämmer att artskydd och hotade arter är viktigt att arbeta med 
och vi skickar synpunkten vidare till framtagande av Handlingsplan 
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för robusta ekosystem som kan vara mer detaljerad än 
miljöstrategiskt program. 

Ytterligare detaljer som bör eller kan justeras 

 Vi kan inte göra justeringar i bilden. 

 Vi har sett över numrering av målen. 

 Vi har justerat i enlighet med synpunkten. 

 Vi har justerat i enlighet med synpunkten. 

 Habitat är tillagt i ordlistan. 
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 
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Kommunfullmäktige i Ockelbo kommun  

 

Miljöstrategiskt program 2022-2026 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Miljöstrategiskt program 2022-2026 antas. 
2. Samrådsredogörelsen godkänns. 
3. Uppdrag ges till respektive verksamhetschef att arbeta med 

genomförandet av miljöstrategiskt program. 

Sammanfattning 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har fått i uppdrag av 
Ockelbo kommun att ta fram ett Miljöstrategiskt program.  
Som ett led i arbetet antog Kommunfullmäktige 29 juni, 2020 
målinriktningar som utgör de önskade lägen som vi tillsammans ska arbeta 
mot. Det miljöstrategiska programmet beskriver utifrån dessa 
målinriktningar vilka mål Ockelbo ska uppnå under perioden 2022–2026. 
Programmet fokuserar på vad som bör ske för att vi ska komma närmare 
våra önskade lägen, inte hur det ska ske. Programmet innehåller alltså inga 
förslag på aktiviteter utan fokuserar på effekten, exempelvis ett samhälle där 
alla kan transportera sig på ett fossilfritt och hållbart sätt, jämfört med att 
peka ut att det till exempel är en Ekomack ska byggas, något som föreslås i 
ett av remissvaren. 
Miljöstrategiskt program ska förstärka och ge ett sammanhang till andra 
styrdokument, såsom exempelvis Kretsloppsplan och Livsmedelsstrategi, där 
vi ser dessa dokument som handlingsplaner för hur målen på respektive 
område ska uppnås. I programmet pekas det ut två områden där det saknas 
handlingsplaner: Klimatfärdplan samt Handlingsplan för Robusta ekosystem.  
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Adress och kontaktuppgifter
Ockelbo Kommun 
Organisationsnummer: 212000-2288 
Besöksadress: Södra Åsgatan 30 D 
Postadress: 816 80 Ockelbo 
E-post kommun@ockelbo.se 
Telefonnummer: 0297-555 00 
www.ockelbo.se 

Miljöstrategiskt program 2022–2026 
Diarienummer VGS-2021-143 
Projektgrupp: Hållbarhetsgruppen, Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
Foto: Ockelbo kommun 
Layout: Gomorron Reklambyrå
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Inledning

Vilken värld vill du leva i?
Vi har säkert alla olika tankar om vilken värld vi vill leva i och vad vi tänker att vi 
vill uppnå med ett miljöstrategiskt program. Några saker kanske känns som rena 
drömmar, andra saker är kanske något som vi ofta tar för givet – ren luft att andas, 
rent vatten att dricka, näringsrik mat att äta. Fåglar som kvittrar på våren, fiskar 
som nappar i tjärnen och äpplen att plocka i trädgården på hösten.

Detta är saker som naturen tillhandahåller åt oss, så kallade ekosystemtjänster,  
saker som vi behöver för att leva ett gott liv och en del saker vi helt enkelt är  
beroende av för att överleva. 

Idag lever vi över våra tillgångar och med tillgångar avses inte pengar på banken, 
utan jordens tillgångar, såsom naturen och dess ekosystemtjänster. Vi använder mer 
och mer av jordens resurser och för varje år börjar vi ”låna” tidigare och tidigare. 
År 2020 började jordens befolkning att låna för resten av året 22 augusti –  
den så kallade ”Overshoot day”. Overshoot day är det datum då mänsklighetens 
resursförbrukning för året överstiger jordens förmåga att regenerera resurser.

Olika länder börjar leva på ”lånade” resurser tidigare än andra. I Sverige börjar 
vi leva på lånade resurser 6 april och redan 9 februari har Qatar gjort av med sin 
årsförbrukning av resurser. I Indonesien klarar de sig ända fram till 18 december 
innan de överskrider sina resurser för året. De gör uppenbarligen saker annorlunda 
i Indonesien än vad vi gör här i Sverige.

I Sverige lever vi alltså som att vi har fyra jordklot. Efter dryga tre månader har vi 
gjort av med allt det som skulle räcka hela året. Men vi har inte fyra jordklot. Vi 
har bara ett enda jordklot att leva på och vi behöver kanske påminna oss själva om 
att jorden faktiskt inte behöver oss människor, men vi människor är helt beroende 
av jorden med dess organismer och ekosystem för vår egen överlevnad.

Ockelbos politiker har beslutat om målinriktningar som beskriver ett Ockelbo 
där vi inte överskrider vår koldioxidbudget och vi transporterar oss fossilfritt och 
hållbart. Ett samhälle som utgår från cirkulär resurshantering där vi använder 
energi från förnybara källor. Det finns inga farliga ämnen i naturens kretslopp 
och luften är frisk och ren. Vi producerar ekologiska livsmedel, vi bevarar den 
biologiska mångfalden och vi värnar tillsammans vårt rena vatten.

Målinriktningarna utgör vårt önskade läge, det vi tillsammans ska arbeta för  
att uppnå.

I det här miljöstrategiska programmet är vår ambition att beskriva den 
gemensamma målbilden samt vad vi tillsammans behöver göra för att närma oss 
det önskade läget och skapa ett Ockelbo som prioriterar det gröna, det naturliga 
och växandet. Ett Ockelbo med ett nära och naturligt liv med utrymme för var 
och en att odla en personlig och lustfylld relation till naturen – grunden för liv 
och hälsa. Ett Ockelbo där det är tydligt att vi uppskattar vår plats på jorden, där 
vi tar ansvar, vårdar och utvecklar den. Ett Ockelbo där vi utvecklar ”det gröna 
samhället”, från boende och mat till företagande och resursanvändning.

Magnus Jonsson

Kommunalråd
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Inledning

Beslutade målinriktningar
Målområde: Klimatneutralt Ockelbo

• Ockelbo som geografisk plats är en klimatneutral kommun.

• I Ockelbo lever vi utan att överskrida vår koldioxidbudget.

• I Ockelbo kan alla transportera sig på ett fossilfritt och hållbart sätt.

•  Energin som vi använder kommer från förnybara källor.

•  Samhället utgår från cirkulär resurshantering.

•  Allt byggande i Ockelbo kommun nyttjar hållbara material och skapar  
förutsättningar för boende och verksamhetsutövare att leva miljömässigt  
hållbart.

Målområde: Ren och giftfri vardag

•  I Ockelbo ses avfall som en värdefull resurs och inga farliga ämnen  
som stör kretsloppens naturliga flöden finns i omlopp.

• I Ockelbo är utemiljön fri från nedskräpning.

•  I Ockelbo finns en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion  
som är konkurrenskraftig och innovativ.

• Luften i Ockelbo är frisk och ren och ljudmiljön är god.

•  En betydande andel av livsmedlen är närproducerade och ekologiska  
och vi är bra på att ta tillvara de resurser som finns i skogen.

Målområde: Robusta ekosystem

• I Ockelbo kommun värnar vi den biologiska mångfalden.

•  Vi har god kunskap om och värdesätter de ekosystemtjänster som  
naturen erbjuder.

•  I Ockelbo värderar vi natur och vatten högt och prioriterar grönområden  
och möjlighet till rekreation.

•  I Ockelbo tar vi inte rent vatten för givet. Vi tar tillsammans ansvar för vår  
värdefulla resurs så att alla invånare har god tillgång till friskt och rent vatten.

•  Ockelbo är väl förberett och anpassat för de effekter som klimatförändringarna 
medför och kommer att medföra.

Antagna av kommunfullmäktige 2020-06-29

43



6Ockelbo kommun – Miljöstrategiskt program 2022-2026

Inledning

Om det miljöstrategiska  
programmet och dess roll 
Det miljöstrategiska programmet (MSP) är ett styrdokument som beskriver  
hur det miljöstrategiska arbetet i Ockelbo kommun ska se ut och det innehåller 
målinriktningar som beskriver det önskade läget som vi tillsammans ska arbeta  
för att uppnå. Det miljöstrategiska programmet samordnar och utvecklar  
miljöarbetet i Ockelbo kommun som geografiskt område. Programmet omfattar 
alla som bor i kommunen och all verksamhet inom kommunens gränser, såsom 
markanvändning, företagande med mera.

Illustrationen visar hur miljöstrategiskt program påverkar översiktsplan och fokusområden inom kommunen.
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Inledning

I dokumentet finns förutom målinriktningarna, vilka pekar ut riktningen, även  
en mer detaljerad beskrivning av det önskade läget samt konkretiserade mål.  
Indikatorer på målen finns inte med i dokumentet och mer om det kan du läsa 
under avsnittet ”Så här följer vi upp miljöarbetet” (se sida 27). Det finns heller inga 
åtgärder eller handlingsplaner med i det miljöstrategiska programmet utan vi vill 
hänvisa till andra styrdokument och handlingsplaner som mer i detalj beskriver 
åtgärder och aktiviteter, till exempel Kretsloppsplan eller Livsmedelsstrategi.

Det miljöstrategiska programmet ska samordna och visa på hur olika styrdokument 
samspelar med varandra i arbetet mot miljömässig hållbarhet. Målinriktningarna  
från programmet är inarbetade i den nya översiktsplanen, ÖP, som ska gälla 
fram till 2040, för att säkerställa att de två dokumenten ska styra åt samma håll.
Det miljöstrategiska programmet syftar till att peka ut en gemensam riktning, ett 
Ockelbo där vi gemensamt tar ansvar för miljön och där vi tillsammans möter 
utmaningarna och gör Ockelbo till en attraktiv plats även i framtiden. En kommun 
med de miljömässiga konkurrensfördelar som medborgare och företag efterfrågar. 
Målinriktningarna utgör vår gemensamma målbild för Ockelbo kommun och är en 
fördjupning av miljöavsnittet i ”Kommunövergripande strategier” som anger att vi 
ska ”Värna miljön i stort och smått”:

•  I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar  
och material.  

• Vi arbetar för en biologisk mångfald i vatten, skog och mark.  

•  Maten i kommunens verksamheter ska i hög grad vara ekologisk  
och närproducerad.  

• Återbruk och källsortering ska vara självklarheter liksom att minska svinn.
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Inledning

Hållbarhetsmålen Agenda 2030

De av FN antagna 17 globala hållbarhetsmålen visas i illustrationen nedan. Det 
finns fyra mål som utgör förutsättningarna för övriga mål och hållbarhetsarbetet 
globalt och lokalt. Tre av dessa mål omfattar de målområden Ockelbo har fattat 
beslut om:

•  Målområde Klimatneutralt Ockelbo – mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

•  Målområde Ren och giftfri vardag – mål 6 Rent vatten och sanitet för alla

•  Målområde Robusta ekosystem – mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald  

Utöver dessa tre grundläggande globala hållbarhetsmål omfattas Ockelbos  
målområden även av flera andra mål, exempelvis mål 12 – Hållbar konsumtion  
och produktion. Hållbarhetsaspekterna (ekonomiskt, ekologiskt och socialt) är 
beroende av varandra. Illustrationen nedan visar hur FN:s hållbarhetsmål hänger 
ihop genom de tre dimensionerna av hållbarhet.

Illustration över FN:s hållbarhetsmål och hur dessa hänger ihop genom de tre dimensionerna av hållbarhet.  
Illustration från Azote Images för Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet.
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Inledning

Sveriges miljömål
Det svenska miljömålssystemet består av 16 miljökvalitetsmål inom områdena 
avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar 
och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den 
miljömässiga dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Genomförande av 
det miljöstrategiska programmet för Ockelbo bidrar till att uppnå de nationella 
miljömålen.

Illustration över Sveriges 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön  
som miljöarbetet ska leda till. Illustration från Tobias Flygar för sverigesmiljömål.se.

47



10Ockelbo kommun – Miljöstrategiskt program 2022-2026

Inledning

Arbetsprocessen

Arbetet med att ta fram ett Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun  
påbörjades under 2019 med planering och var initialt tänkt att tas fram under 
2020. Pandemin påverkade tidsplanen under våren 2020 men de planerade 
workshopparna genomfördes till slut och målinriktningarna togs fram tillsammans 
med representanter från de politiska partierna och dessa målinriktningar antogs 
sedan av Kommunfullmäktige i juni 2020.

Utifrån dessa beslutade målinriktningar, som är beskrivningar av det önskade läget 
i framtiden som våra beslutsfattare vill att vi styr mot, har under hösten 2020  
tjänstepersoner från berörda verksamheter bidragit till att konkretisera dessa  
målinriktningar. Detta för att vi ska få en gemensam bild av vad målinriktningarna 
faktiskt innebär.

Dokumentet har gått på internremiss till kommunala verksamheter och därefter 
har medborgare och organisationer i Ockelbo kunnat lämna synpunkter som har 
tagits hänsyn till i slutversionen.

Gemensam målbild

Om man ska få många aktörer att gemensamt arbeta tillsammans mot ett  
gemensamt mål, är det av vikt att alla delar en gemensam bild av vad det  
önskade läget faktiskt innebär. Vad menar vi till exempel när vi säger biologisk 
mångfald? En sökning på en webbsida för bilder visar en bild på den invasiva  
arten lupin för att illustrera biologisk mångfald. Våra kommunekologer tycker helt  
tvärtom att vi ska bekämpa lupinen för att främja biologisk mångfald. Om vi inte 
pratar om vad det önskade läget faktiskt innebär är det svårt att få en gemensam 
målbild. Är vi inte överens om vilken riktning vi ska gå, blir det svårt att uppnå 
önskade resultat. 

Därför funderade vi tillsammans över ”När vi har nått det önskade läget – hur är 
det då?” 

Vad innebär det till exempel att vi har ”en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion 
som är konkurrenskraftig och innovativ”? 

• Hur visar det sig?

• Hur märker man det om man bor i Ockelbo? 

• Hur märker man det om man besöker Ockelbo? 

• Hur känns det? 

• Hur ser det ut? 

• Vad hör du?

• Vad ser du? 
 
Läs mer om ”Beskrivning av det önskade läget” sidan 12.
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Inledning

Det gjordes därefter en analys för att se vad som skiljer det önskade  
läget från hur det är idag:

•  Vad behöver hända för att vi ska nå till det önskade läget?  
Vilka steg behöver vi ta för att komma dit? 

 När vi identifierat de steg vi behöver ta för att nå det önskade läget ställde vi  
till slut frågan:

• Vad av detta kan vi börja göra redan idag?

•  Det visade sig att det allra mesta kan vi börja göra redan idag.  
Resultatet finns att läsa mer om i bilagan”Idébank – Vad behöver  
hända för att uppnå målinriktningarna och vad kan vi göra redan idag”.
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Klimatneutralt Ockelbo

Beskrivning av  
det önskade läget
Beskrivningarna nedan är skrivna utifrån workshoppar med berörda  
tjänstepersoner och bör ses som ett förtydligande av vad vi tänker oss  
att målinriktningarna innebär.

Målområde: Klimatneutralt Ockelbo

Ockelbo som geografisk plats är en klimatneutral kommun
I ett klimatneutralt Ockelbo finns det gott om cykelvägar och många väljer cykel, 
elcykel eller lastcykel för att transportera sig. Att transportera sig utan bil är det 
prioriterade färdsättet i Ockelbo. Invånarna stöds i sina dagliga beslut om  
transporter och vi kan till exempel tydliggöra kostnader för bland annat  
bilåkande för att styra mot önskat beteende. Cykel är den nya normen för  
transport i alla åldrar istället för personbilar, EPA-traktorer, mopedbilar eller 
liknande.

Människorna i Ockelbo har god praktisk och teoretisk kunskap för ökad odling i 
liten skala, kanske i sin trädgård eller på en kolonilott. Stöd finns för de som vill 
lära sig mer om odling och självhushållning. Att odla själv ger invånarna en känsla 
av stolthet och förståelse för kretslopp och matproduktion och därför kastas så lite 
mat som möjligt (svinnsmarta). Den egna matproduktionen minskar också behovet 
av transporter och det gör Ockelbo mer självförsörjande. Vi arbetar systematiskt 
för att minska och förebygga matsvinn i alla led och vi äter mindre kött.

När vi bygger tänker vi på livscykelkostnaden för byggmaterial och  
energiförbrukning och vi bygger fler nollenergibyggnader och använder bästa 
möjliga teknik ur energisynpunkt. Befintlig bebyggelse är så energisnål som 
möjligt utan att förstöra byggnadens karaktär och dess omätbara värden. 
Energibesparande åtgärder på äldre bebyggelse ska ske med bibehållande av dess 
kulturmiljövärden. 

Vi utvecklar flödande och fossilfria energikällor samtidigt som vi värderar dessa 
mot andra värden, till exempel när vi utvecklar vindkraften sker det på ett sätt som 
inte skadar naturen och ekosystemen. Vi tar tillvara spillvärme och använder den 
för att värma växthus.

I Ockelbo lever vi utan att överskrida vår koldioxidbudget
I ett samhälle där vi inte överskrider vår koldioxidbudget behöver vi ha smarta 
lösningar och hushålla med vår energi. Vi har kraftigt reducerat utsläppen från 
våra transporter och arbetar med alternativa drivmedel, fossilfria transporter och 
mobilitetstjänster (Mobility Management/MM-tjänster). Vi utvecklar digitala  
möten och tjänster för att minska behovet av resor.

Vi har solceller på våra byggnader och vi lagrar överskottselen vi får i form av 
exempelvis vätgas. Vi använder den tekniska utrustning som har bäst miljöeffekt 
och vi hittar smarta lösningar för framtiden såsom att använda elbilen som batteri 
för huset. Det är socialt accepterat att handla second hand och vi är bra på att 
återanvända, laga och recirkulera, vi konsumerar mindre och vi lever mer lokalt 
vilket innebär att vi inte behöver resa så mycket. Vi arbetar aktivt för att fasa ut och 
ersätta plast från fossila källor.
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Klimatneutralt Ockelbo

I Ockelbo kan alla transportera sig på ett fossilfritt och hållbart sätt
Cykel och gång är de prioriterade färdsätten på kortare sträckor och alla fordon 
är fossilfria. Vi har säkra och väl upplysta gång- och cykelvägar och det är tryggt 
för alla att cykla året runt. Samhället är planerat med cykeln som norm och gratis 
bilparkeringar är inte prioriterade utan säker parkering för alla typer av cyklar 
(elcyklar, lastcyklar med flera) är vad som prioriteras. Vi arbetar aktivt med  
mobilitetsfrågor, vi premierar medarbetare som väljer bort bil och vi erbjuder  
fossilfri - och kanske förarfri – Kuxa-trafik. 

Vi använder oss av mobilitetstjänster (MaaS – Mobility as a Service) för att  
utveckla besöksnäringen och vårt eget resande.

Energin som vi använder kommer från förnybara källor 
Vi använder bara fossilfri energi från förnybara källor, solceller är den billigaste 
energikällan och det är enkelt att sälja överskott av el från solceller. Vi använder 
överskott av energi till energilagring i form av vätgas, vattenmagasin med  
pumpkraftverk och liknande. Vi värderar natur och biologisk mångfald när  
vi väljer energislag.

Samhället utgår från cirkulär resurshantering
I ett samhälle baserat på cirkulär resurshantering återvinner vi spillvärme och 
använder energilagring, vi prioriterar kvalitet och kunskap för att laga saker när 
vi upphandlar och konsumerar. Vi fattar beslut utifrån miljöbästa alternativ och vi 
använder oss av livscykelanalyser för att fatta bra beslut där de strategiska tankarna 
kommer in tidigt i planeringsprocessen.

Allt byggande i Ockelbo kommun nyttjar hållbara material och skapar förutsättningar  
för boende och verksamhetsutövare att leva miljömässigt hållbart
När vi bygger i Ockelbo så gör vi det energieffektivt och med hållbara material. 
Vi underlättar goda beteenden, lär barn hållbara vanor samt utvecklar energi- 
och klimatrådgivningen till företagare. Ett rent Ockelbo är något som erbjuds 
näringslivet och något som marknadsförs av näringsliv såväl som kommun. Vid 
planering skapar vi förutsättningar för ett hållbart byggande och en god bebyggd 
miljö. Vi planerar samhället, pekar ut bostäder och verksamhetsområden i ÖP och 
styr mot klimatsmarta alternativ och ett klimatsmart byggande.
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Ren och giftfri vardag

Målområde: Ren och giftfri vardag

I Ockelbo ses avfall som en värdefull resurs och inga  
farliga ämnen som stör kretsloppens naturliga flöden finns i omlopp
I Ockelbo arbetar vi efter parallella spår för att hitta nya, innovativa lösningar  
och vi arbetar förebyggande för att inga farliga ämnen ska finnas i kretsloppet.  
Farliga ämnen hanteras på ett säkert sätt. Barnen i Ockelbo ska kunna växa upp 
i trygga och giftfria miljöer utan att utsättas för onödig exponering av skadliga 
ämnen.

Materialflödena i Ockelbo är slutna och cirkulära och det finns minimalt med  
avfall. Vi tar hand om det vi har och produkterna har en längre livslängd och 
är fria från förinställt åldrande. Vi beaktar och synliggör de synergier som finns 
mellan resurseffektivitet och cirkularitet samt vård och bevarande av bebyggelse.

Företagen i Ockelbo har ett cirkulärt tänk och anser att det stärker  
varumärkesstärkandet att kopplas till Ockelbo kommun. Det finns cirkulära, 
hållbara företag där ett företags avfall blir ett annat företags resurs, kanske för att 
en databas för restprodukter bidrar till att de tas tillvara. Kommunen stödjer och 
främjar bara hållbara företag och lagstiftningen stödjer att avfall kan betraktas som 
en biprodukt.

Vi skapar inga nya områden med förorenad mark, vi arbetar förebyggande för 
att inga farliga ämnens ska finnas i kretsloppet, till exempel genom kemikaliefri 
städning, arbete med giftfri och kemikaliesmart förskola eller att inte köpa 
produkter som innehåller farliga ämnen. Vi säkerställer att läkemedelsrester och 
hormonstörande ämnen som finns i vattnet vid reningsverken inte kommer ut i 
naturen och vi har ett eget kretslopp för farliga ämnen.

I Ockelbo är utemiljön fri från nedskräpning
Alla i Ockelbo tar ansvar för sin närmiljö genom att inte kasta eller dumpa saker i 
naturen som till exempel trädgårdsavfall som kan innebära spridning av oönskade 
invasiva arter, näringsläckage samt risk för skadedjur. Vi arbetar förebyggande 
med nedskräpning och försöker hjälpa alla att göra rätt genom att ta reda på mer 
om varför dumpningar sker och göra det lätt och trevligt att lämna sitt avfall på en 
återvinningscentral.

I Ockelbo finns en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion  
som är konkurrenskraftig och innovativ
Vi har en god samverkan med företagare och lokala leverantörer och det finns stöd 
i exempelvis nätverk för dessa. Kommunen är mån om att veta vilket stöd som  
företagarna behöver, lyssnar på producenternas behov och arbetar aktivt med att 
stärka varumärket Ockelbo inom livsmedelsproduktion.

Ockelbo stöder en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion 
och förädling. Kommunen stöttar lokalproducerad och ekologisk mat (lokaleko) 
genom att köpa en stor andel till den egna verksamheten. Lantbrukare och andra 
producenter har tillgång till stabilt bredband och bästa teknik för att möjliggöra 
digitalisering, utveckling och effektivisering av verksamheterna. Det kan till 
exempel vara att använda drönare för att upptäcka skadeangrepp eller näringsbrist. 
Lantbrukare, skogsproducenter och andra berörda har goda kunskaper om metoder 
för giftfria, hållbara skogs- och jordbrukssystem såsom agroforestry (skogsjordbruk) 
och olika hyggesfria metoder som kan minska skadebekämpning, näringsläckage 
med mera. Vi hanterar på bästa sätt när målkonflikter uppstår mellan en hållbar  
livsmedelsförsörjning och bostadsbyggande eller annan exploatering av mark.
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Ren och giftfri vardag

Luften i Ockelbo är frisk och ren och ljudmiljön är god
Frisk luft är viktigt för Ockelbo och genom att vi främst har färre bilar samt 
att elektrifierade bilar (batteribilar och bränslecells-/vätgasbilar) görs till 
det nya normala minskar vi utsläpp av partiklar och luftföroreningar från 
förbränningsmotorer. Även fordon som används för fritidsaktiviteter omfattas.

Vi arbetar aktivt med att förebygga buller, till exempel från vägar och fordon, 
järnväg och tåg, samt vindkraft. Vi stöttar invånare som upplever bakgrundsljud 
(lågfrekvent buller) och kanske behöver exempelvis bättre fönster.

Vi uppmuntrar friluftslivet att elda säkert, rätt och med mindre utsläpp av partiklar 
och ofullständigt förbrända ämnen.

En betydande andel av livsmedlen är närproducerade och  
ekologiska och vi är bra på att ta tillvara de resurser som finns i skogen
Vi värderar mervärdet av att köpa lokalproducerat och ekologiskt odlat för att bidra 
till betande landskap och har politiska mål som stöder omställningen samt specifika 
krav vid upphandlingar för att styra mot svenska och ekologiska råvaror.

Vi arbetar aktivt med att utveckla och optimera livsmedelsverksamheten såsom 
att säkerställa kvaliteten på livsmedlen. Vid upphandling genom att provlaga 
för att se vattenavgång vid tillagning eller revidera recept utifrån ekologiska och 
kostnadsmässiga grunder, genom åtgärder som att minska mängden kött  
i köttfärssås för att bekosta ekologiskt kött.

Bär, trä och andra resurser i skogen tas innovativt tillvara fullt ut samtidigt som 
vi nyttjar dem på ett ansvarsfullt sätt för att bevara de biologiska, rekreativa och 
läkande värdena i skogen.
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Robusta ekosystem

Målområde: Robusta ekosystem

I Ockelbo kommun värnar vi den biologiska mångfalden
Vi arbetar med att bevara den biologiska mångfalden genom att hejda förlusten 
av arter och habitat. Vi ser den biologiska mångfaldens fulla värde och inser 
hur beroende vi människor är av andra arter för att leva ett gott liv på den här  
planeten. Därför utbildar vi oss, bekämpar invasiva arter, skyddar värdefull natur 
och tar hänsyn till naturens komplexa system i vår samhällsplanering. Skötseln 
och utvecklingen av kommunens grönområden utförs med målet att stärka deras 
tillgänglighet och rekreationsvärde samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas.

Vi har god kunskap om och värdesätter de ekosystemtjänster som naturen erbjuder
Vi förstår att allt vi ”unnar oss” när vi överskrider våra planetära gränser 
sker på någon annans bekostnad. Det finns ett ekonomiskt värde på samtliga 
ekosystemtjänster. När Ockelbo kommun tar ny mark i anspråk utförs  
kompensationsåtgärder för områden som exploateras.

I Ockelbo värderar vi natur och vatten högt och  
prioriterar grönområden och möjlighet till rekreation
All värdefull natur är kartlagd och vi har god kunskap om den och våra prioriterade 
områden. Vi har förståelse för hur våra val i vardagen påverkar naturen och 
vattenkvaliteten.

Samtliga vattenförekomster har en god status, tätortsnära skogar är skyddade och 
rekreation och grönområden prioriteras i samhällsplaneringen. Det finns inga 
dammar som hindrar fiskvandring och det är lätt att hitta information om rekreation 
i naturen. Skog och mark är tillgängliga och det finns utvecklade stigar och stigsystem 
samt iordningställda platser för rekreation. I Ockelbo fortsätter vi utveckla ställen 
som Wij trädgårdar och Rönnåsen, vilken gör Ockelbo till en attraktiv kommun för 
naturturism.

I Ockelbo tar vi inte rent vatten för givet. Vi tar tillsammans ansvar för vår  
värdefulla resurs så att alla invånare har god tillgång till friskt och rent vatten
Vi inser värdet av rent vatten och värderar det även ekonomiskt. Vi bibehåller en god 
status på vatten och skyddar vattenförekomster som är väl avgränsade och bra vatten 
och avlopp är inte en klassfråga. Vi skiljer på dricksvatten och tekniskt vatten och vi 
använder inte dricksvatten till ”fel” saker. Regnet som faller är rent.

Medborgarna har kunskap om hur deras beteende påverkar miljön och vår del i 
kretsloppet. Det kan gälla att tvätta bilen hemma på gården eller på gatan, att fylla 
upp en pool på tomten eller att använda bekämpningsmedel i trädgården.

Ockelbo är väl förberett och anpassat för de effekter som  
klimatförändringarna medför och kommer att medföra
Vi har god kunskap om klimatförändringarna och dess effekter, vi gör prognoser och 
planerar samhället utifrån den kunskapen så att vi bygger på rätt ställen. Vi arbetar 
aktivt med klimatanpassningsåtgärder i alla led av vår samhällsplanering och i vår 
befintliga verksamhet. 

Vi är utrustade för att hantera översvämningar och nyttjar naturens ekosystem och 
inbyggda resiliens för att göra detta. Vi skyddar våra vattentäkter och bibehåller ytor 
för naturlig grundvattenbildning i planeringen och vi anpassar byggandet utifrån 
risker för översvämningar. Skogsbruket har kunskap om hur man bäst hanterar 
stormar, torka och skogsbränder för att förebygga där det är möjligt eller minska 
skadeverkningarna. Skogsägarna är även införstådda med skogens viktiga roll i 
klimatanpassningsarbetet, likväl som för att värna biologisk mångfald och bidra till 
att skydda skogens ekonomiska värde från riskerna av klimatförändringarna.
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Inledning

De 17 globala målen för hållbar utveckling. Illustration: FN

Målen vi vill nå
Om mål och indikatorer

Det miljöstrategiska programmet omfattar flera politiskt beslutade  
målinriktningar. För att målinriktningar ska uppfyllas behövs mål, som  
helst är kvantifierbara och går att mäta, och som därmed visar att Ockelbo  
som kommun arbetar i den riktning som målinriktningarna anger.

I tabellerna nedan anges de mål som ska mätas för respektive målinriktning.  
Ett flertal av målen är hämtade ur andra strategier eller handlingsplaner, som  
exempelvis Livsmedelsstrategi för Ockelbo. Livsmedelsstrategin ska fortfarande  
följas upp som planerat, även om det finns mål i det här programmet som är  
hämtade därifrån. Syftet med att lyfta in mål från andra styrdokument är att ge  
en överblick över arbetet som sker på olika håll och att få en samlad bild av att  
miljöarbetet i stort går i önskad riktning. En del mål som är hämtade från  
andra dokument är omformulerade för att vara mer mätbara i det miljöstrategiska 
programmet. Målen i respektive styrdokument, exempelvis Livsmedelsstrategin, 
är satta i ett annat sammanhang och i en annan process och ska därför följas upp 
utifrån andra parametrar än det miljöstrategiska programmet. Se vidare avsnittet 
om indikatorer.

Det är svårt att sätta bra mål. Oavsett formulering syftar målen i detta dokument 
till att få miljöarbetet att ta ett steg framåt. Att målen ger upphov till aktiviteter 
likväl i den kommunala verksamheten som i andra samhällssektorer och  
organisationer i Ockelbo.

Precis som de 17 globala målen är odelbara och hänger ihop är miljöfrågor ofta 
komplexa. Detta gör att vissa mål och indikatorer kan ha koppling till flera  
målinriktningar. Målen finns dock bara med på ett ställe även om de har påverkan 
på flera av målinriktningarna.
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Tabellförklaring

Tabellförklaring

Målinriktningens 
nummer

Målets  
nummer

Anger vilket styrdokument målet kommer ifrån 
L= Livsmedelsstrategi 
K= Kretsloppsplan  
A= Annat befintligt dokument*  
N= Annat ursprung**

Av politiken  
beslutad  

målinriktning 

Målet som  
ska uppmätas, 

referensår i parantes

Året målet senast  
ska vara uppnått

* Annat dokument kan exempelvis vara dokument eller plan som Ockelbo kommun har att förhålla 
sig till, men som inte är ett styrande dokument.  

** Annat ursprung är mål som hämtas från annat håll, exempelvis andra kommuner som har samma 
miljömässiga utmaningar.  

 
 
Där målformuleringarna skiljer sig från de styrdokument som hänvisas till, 
så är det formuleringen i originaldokumentet som är styrande.
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Klimatneutralt Ockelbo

Målområde 1:  
Klimatneutralt Ockelbo
Ockelbo har i sitt klimatarbete att utgå från mål och år som är satta på 
regional och nationell nivå. De nationella målen är i sin tur satta utifrån olika 
internationella avtal, såsom Paris-avtalet.

Målåren nedan är de år som Ockelbo ska nå sina lokala mål för att bidra till de 
regionala och nationella målen, vilka kan ha målår som sträcker sig längre fram i 
tiden.

Nr Målinriktning Nr Mål Från Målår

1.1 Ockelbo som geografisk 
plats är en klimatneutral 
kommun 

1.1.1 Ockelbo har minst ett i kommunen 
lokaliserat energilagringsprojekt 
av överskottsenergi från vindkraft 
och andra flödande energisystem 

N 2026 

  1.1.2 Ockelbo deltar i minst ett 
energiprojekt för hållbar 
bioenergiproduktion 

N 2026 

1.2 I Ockelbo lever vi utan 
att överskrida vår 
koldioxidbudget 

1.2.1 De totala koldioxidutsläppen i 
kommunen minskar med 15%  
per år och invånare (2020) 

N 2025 

  1.2.2 Koldioxidutsläppen från 
kommuninvånarnas resor och 
transporter minskar årligen med 
15% (2020) 

N 2025 

1.3 I Ockelbo kan alla 
transportera sig på ett 
fossilfritt och hållbart sätt 

1.3.1 Alla i Ockelbo registrerade fordon 
har tillgång till fossilfria bränslen 
(2022) 

N 2026 

  1.3.2 90% av den kommunala 
verksamhetens lätta transporter  
i närområdet sker med cykel  
(<3 km) 

N 2026 

1.3.3 Fler boende i Ockelbo cyklar varje 
år i Ockelbos tätort (2022) 

N 2026 
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Klimatneutralt Ockelbo

Nr Målinriktning Nr Mål Från Målår

1.4 Energin som vi använder 
kommer från förnybara 
källor 

1.4.1 Ockelbo kommun upphandlar 
endast fossilfri och förnybar el och 
energi  

N 2026 

  1.4.2 Användningen av energi i 
kommunal verksamhet stimulerar 
produktion av lokalt producerad 
förnybar energi

N 2026 

1.4.3 Boende och företag i 
Ockelbo har god kunskap om 
förnybar, fossilfri energi för att 
göra medvetna val  

N 2026

1.5 Samhället utgår från 
cirkulär resurshantering

1.5.1 Upphandling av produkter ska, 
där så är lämpligt, ställa krav på 
återvunna material eller andra 
cirkulära aspekter, exempelvis 
reparationstjänster 

K 2026 

1.6 Allt byggande i Ockelbo 
kommun nyttjar hållbara 
material och skapar 
förutsättningar för boende 
och verksamhetsutövare 
att leva miljömässigt 
hållbart 

1.6.1 All nyproduktion i kommunens 
regi nyttjar den senaste tekniken 
och bästa byggmaterial för att 
minimera energianvändning och 
klimatpåverkan

N 2026 
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Ren och giftfri vardag

Nr Målinriktning Nr Mål Från Målår

2.1 I Ockelbo ses avfall som 
en värdefull resurs och 
inga farliga ämnen som 
stör kretsloppens naturliga 
flöden finns i omlopp 
 
 

2.1.1 Alla kommunala upphandlingar 
har krav på giftfria produkter  
enligt gällande EU-standard

K 2026 

 2.1.2 Matsvinn i livsmedelshanteringen 
har minskat (2022) 

L 2026 

 2.1.3 Mängden matsvinn i kommunal 
verksamhet har minskat med  
15% (2021) 

K 2025

  2.1.4 Det finns inget farligt avfall i 
insamlat restavfall 

K 2026 

  2.1.5 Alla nya företag som etablerar sig 
i kommunen har ett dokumenterat 
systematiskt miljöarbete (2022) 

N 2026 

2.2 I Ockelbo är utemiljön fri 
från nedskräpning 

2.2.1 Antalet anmälda 
nedskräpningsärenden  
är noll (2020) 

K 2026 

  2.2.2 Ockelbo kommun har placering 
bland de 100 bästa i Håll Sverige 
Rents årliga kommunmätning 
(2020)  

K 2026 

  2.2.3 En majoritet av de boende 
i Ockelbo kommun har god 
kunskap om hur skräp och annat 
avfall ska hanteras  

N 2026 

2.3 I Ockelbo finns en 
långsiktigt hållbar 
livsmedelsproduktion  
som är konkurrenskraftig 
och innovativ 
 

2.3.1 Jordbruksarealen i kommunen  
har minst samma nivå som 
basåret (2022)

L 2026 

 2.3.2 Antalet lokala 
livsmedelsproducenter med 
ekologisk produktion har ökat  
med minst en (2022) 

L 2026 

  2.3.3 Antalet lokala 
livsmedelsproducenter har ökat 
med minst en (2022) 

L 2026 

  2.3.4 Livsmedelsproducenter med 
tamdjur upplever att det finns 
tillgång till bra metoder för att 
hantera riskerna för angrepp av 
rovdjur (2022) 

L 2026 

Målområde 2:  
Ren och giftfri vardag
Ockelbo kommun har andra styrande dokument som påverkar målområdet  
”Ren och giftfri vardag”, exempelvis Kretsloppsplan och Livsmedelsstrategi.  
Flera mål från dessa dokument har lyfts in här i programmet.
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Ren och giftfri vardag

Nr Målinriktning Nr Mål Från Målår

2.4 Luften i Ockelbo är frisk 
och ren och ljudmiljön är 
god 

2.4.1. Mängden partikelhalter i tätortens 
luft vintertid klarar gällande 
miljökvalitetsnormer  

N 2026 

2.4.2 Mängden kväveoxider (NOx) 
i tätortens luft vintertid klarar 
gällande miljökvalitetsnormer 

N 2026

  2.4.3 En majoritet av boende i Ockelbo 
kommun upplever att ljudmiljön 
inte är störande

N 2026 

2.5 En betydande andel 
av livsmedlen är 
närproducerade och 
ekologiska och vi är bra på 
att ta tillvara de resurser 
som finns i skogen 
 
 

2.5.1 Alla kommunala upphandlingar 
som avser livsmedelsförsörjning 
till kommunal verksamhet har 
krav på närodlade, ekologiska 
livsmedel (2022) 

L 2026 

 2.5.2 Utbudet av närproducerade, 
ekologiska livsmedel för 
försäljning till privatpersoner i 
Ockelbos har ökat (2022) 

L 2026 

 2.5.3 Andel av den ekonomiska 
omsättningen vid försäljning av 
närproducerade, 
ekologiska livsmedel inom 
besöksnäringen har ökat (2022) 

L 2026 

  2.5.4 En majoritet av boende i Ockelbo 
kommun anger att de nyttjar 
skogens skafferi 

L 2026 
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Robusta ekosystem

Nr Målinriktning Nr Mål Från Målår

3.1 I Ockelbo kommun  
värnar vi den biologiska 
mångfalden 

3.1.1 5% av Ockelbos yta är formellt 
skyddad som ett delmål att på sikt 
nå det nationella målet på 20% 
(2022)

A 2026 

  3.1.2 Antalet biotopåterställda ytor har 
ökat (2022) 

A 2026 

  3.1.3 Antalet populationer av invasiva 
arter samt ytor med invasiva arter 
har minskat 

A 2026 

  3.1.4 En majoritet av kommunens  
fastighetsägare har god kunskap 
om invasiva arter och deras  
påverkan på miljön 

A 2026 

3.2 Vi har god kunskap 
om och värdesätter de 
ekosystemtjänster som 
naturen erbjuder 

3.2.1 Vi väger in ekosystemtjänsternas 
ekonomiska värde i våra  
beslutsprocesser vid  
samhällsplanering 

A 2026 

  3.2.2 Företag som erbjuder  
ekoturismtjänster har ökat  
med minst en (basår 2022) 

A 2026 

  3.2.3 Ytan tätortsnära natur med  
ekologiskt värde ligger på samma 
nivå som basåret (2022) 

A 2026 

Målområde 3:  
Robusta ekosystem
Ockelbo kommun har att förhålla sig till nationella och regionala åtaganden som 
påverkar målområdet ”Robusta ekosystem”.
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Robusta ekosystem

Nr Målinriktning Nr Mål Från Målår

3.3 I Ockelbo värderar vi 
natur och vatten högt och 
prioriterar grönområden 
och möjlighet till 
rekreation 

3.3.1 Ytan tätortsnära grönområden för 
skola, rekreation och fritid ligger 
på minst samma nivå som basåret 
(2020)

A 2026 

 3.3.2 Boende i Ockelbo kommun 
upplever att det finns ett stort 
utbud av tillgängliga grönområden 
för rekreation och fritid nära 
boendet 

A 2026 

3.4 I Ockelbo tar vi inte rent 
vatten för givet. Vi tar 
tillsammans ansvar för 
vår värdefulla resurs så 
att alla invånare har god 
tillgång till friskt och rent 
vatten 
 
 

3.4.1 Antalet vattenförekomster med 
god ekologisk status har ökat 
(2022)

A 2026 

 3.4.2 Alla enskilda avlopp i kommunen 
uppfyller lagstadgade krav 

A 2026 

 
3.4.3 Ockelbo kommun har de planer 

som krävs enligt lag för att ge god 
tillgång till friskt och rent vatten 

A 2026 

3.5 Ockelbo är väl 
förberett och anpassat 
för de effekter som 
klimatförändringarna 
medför och kommer att 
medföra 
 

3.5.1 I förvaltningen av skogs- och 
jordbruksmark i Ockelbo finns 
åtgärdsplaner som tar hänsyn till 
den pågående klimatförändringen 
(2022) 

A 2026 

 3.5.2 Den kommunala 
förvaltningen har relevanta 
åtgärdsplaner för att hantera 
effekter av den pågående 
klimatförändringen och dess 
effekter på kommunal verksamhet 
och samhällsplanering 

A 2026 

  3.5.3 Ockelbo kommun har genomfört 
minst tre krisövningar kopplat till 
klimatförändringens effekter 

A 2026 
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Genomförande/Uppföljning

Genomförande av det  
miljöstrategiska programmet
All verksamhet har en påverkan, inte bara kommunal. Det Miljöstrategiska 
programmet gäller för den geografiska kommunen och inte bara den kommunala 
verksamheten. Om det ska vara möjligt att uppnå målbilderna, våra önskade 
lägen i framtiden, så krävs att sättet som kommunala verksamheter bedriver sin 
verksamhet på anpassas så att vi håller oss inom de planetära gränserna. På samma 
sätt som hela samhället behöver fortsätta göra stora förändringar behöver den 
kommunala verksamheten göra detsamma.

Det kommer att finnas insatser som behöver göras utanför ordinarie verksamhet 
och en del av dessa insatser kräver sannolikt extern finansiering för att förverkliga. 
Ytterligare andra insatser kräver extra resurser utöver befintlig budget och en del 
insatser krävs medverkan av andra aktörer för att vara möjliga att genomföra. Men 
några insatser kommer istället att minska utgifterna, som till exempel att minska 
bilåkandet och öka andelen cyklande.

Ockelbo kommun har inte rådighet över all verksamhet inom den geografiska 
kommunen. Trots det är det av största vikt att kommunala verksamheter ställer om 
för att föregå med gott exempel inför invånare, näringsliv och andra aktörer och 
för att vara en delaktig och drivande part i samverkan med andra aktörer för att nå 
våra gemensamma mål. 

Ockelbo gör mycket bra saker men för att ha en chans att möta upp de stora 
utmaningar och de viktiga vägval vi ställs inför behöver vi ta vårt hållbarhetsarbete 
till en ny nivå och för det krävs en tydlig integrering av målen för det 
miljöstrategiska programmet i verksamheternas styrning, i verksamhetsplanering 
och budget.

Som en del av genomförandet av det miljöstrategiska programmet gör 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning i samband med den årliga 
uppföljningen en genomlysning av arbetet som pågår, vad som planeras och om 
det finns insatsområden som behöver prioriteras ytterligare. En inledande insats i 
implementeringsarbetet bör vara en kartläggning av befintliga styrdokument, var 
dessa återfinns och hur dessa kopplar till mål och indikatorer i miljöstrategiska 
programmet samt relevanta aktörer och deras roll i genomförande och åtgärder.
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Handlingsplaner

Det finns redan idag ett antal handlingsplaner, strategier och andra typer av 
styrdokument på plats i Ockelbo kommun utöver tillsynsverksamhet och annan 
ordinarie verksamhet. Vi har gjort ett kartläggningsarbete för att se vilka 
målinriktningar, eller delar av målinriktningar, som redan idag omfattas av 
befintliga dokument. För tydlighetens skull bör det inte finnas dubbla mål eller 
dubbla styrdokument. Vi ser till exempel Livsmedelsstrategin, kompletterad med 
kostpolicyn, som handlingsplanen för hur Ockelbo kommun arbetar med de delar i 
målinriktningarna som berör livsmedel och livsmedelsförsörjning. 

Kretsloppsplanen är den handlingsplan som beskriver hur vi arbetar med avfall, 
cirkularitet och nedskräpning. Det gäller även gång- och cykelplanen med sina 
utpekade stråk för utveckling av cykelinfrastrukturen.

Vissa delar av arbetet med en ren och giftfri vardag omfattas av befintliga lagar 
och av den tillsyn som sker på miljöfarliga verksamheter, till exempel för att skydda 
dricksvattentäkter. 

Prioriterade områden

Vi har gjort en genomlysning av befintliga styrdokument för att se att alla delar av 
målinriktningarna har planer för hur kommunen ska arbeta med dessa. De flesta 
områden omfattas av befintliga dokument eller dokument som är under arbete, men 
vi kan redan nu identifiera två områden där det i dagsläget saknas handlingsplaner 
för genomförandet och det är Robusta Ekosystem och Klimatneutralt Ockelbo. 
Naturvårdsprogrammet löpte ut 2020 och behöver ersättas med en Handlingsplan 
för Robusta Ekosystem. Det saknas en Klimatfärdplan eller Handlingsplan för 
klimatarbete som beskriver hur arbetet mot ett klimatneutralt Ockelbo, där vi inte 
överskrider vår koldioxidbudget, ska se ut.

• Handlingsplan för Robusta ekosystem 

• Klimatfärdplan/Handlingsplan för klimatarbete
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Så här följer vi upp miljöarbetet
För att kunna veta om vi närmar oss eller når fram till målbilderna i det 
miljöstrategiska programmet behöver vi följa upp programmets mål. Att vi ser att 
vi faktiskt gör det som vi har bestämt och åtagit oss att göra i olika planer som är 
kopplade till det miljöstrategiska programmet. 

Vi mäter indikatorer

För att mäta målen används i huvudsak indikatorer som visar om vi är på rätt 
väg att uppnå målen eller, och som kan var ännu viktigare att upptäcka i tid, att 
vi inte alls är på rätt väg för att nå det önskade läget. En indikator behöver inte 
vara heltäckande. Den kan också behöva förändras om vi upptäcker en bättre 
indikator i framtiden. Exempelvis kan tekniken utvecklas som gör att indikatorer 
behöver bytas, eller att det finns bättre indikatorer som säkrare talar om att vi 
når målbilden. Vi kan inte heller mäta allt. Ibland finns inte tillgängliga data som 
gör det möjligt att följa upp allt vi vill skulle vilja veta och mäta. Indikatorerna 
specificeras därför inte i det miljöstrategiska programmet, utan anges i en bilaga. 

Val av indikatorer är också en resursfråga. Uppföljningen ska vara enkel, 
resurseffektiv och ge ett tillräckligt bra underlag för att exempelvis fatta beslut. 
Ibland kan uppföljningen enkelt göras med stöd av nationella databaser. Ibland 
krävs enkäter som skickas ut till medborgare och företag. I andra fall måste 
exempelvis den kommunala organisationen engageras som källor för uppföljningen. 
Centralt är att uppföljningen ska uppfattas som meningsfull och ger det underlag 
som behövs för att uppsatta mål och målbilder. 

Det som följs upp 

Uppföljningen utgår från målstrukturen. Markerat i fet stil är exempel på 
indikatorer som följs upp, vad som är källan och på vilken nivå som uppföljningen 
sker. Här följer ett exempel på hur det kan se ut: 

Målområde: Klimatneutralt Ockelbo 

Exempel hur vi följer upp:

•  Målinriktning:  
”I Ockelbo kan alla transportera sig på ett fossilfritt och hållbart sätt.” 

* Mål:  
   Alla i Ockelbo registrerade fordon har tillgång till fossilfria bränslen (2022)

◊	 Indikator 1:  
Andel av kommunen ägda fordon som är fossilfria 2025  
Källa: Transportstyrelsens fordonsregister

◊  Indikator 2:  
En ekotankstation för biogas, HVO och andra fossilfria bränslen,  
är etablerad 2025  
Källa: Ockelbo kommun, Näringslivsenheten
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Vem har ansvaret för uppföljningen? 

Det miljöstrategiska programmet anger hur ansvaret för uppföljningen är 
fördelat. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för uppföljning av 
det miljöstrategiska programmet och att uppföljningen årligen redovisas för 
kommunstyrelsen. 

•  Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning svarar för sammanställning 
och rapportering av uppföljningen. 

•  Kommunledningskontoret har ansvaret för att förvaltningar och bolag lämnar 
underlag och data i de fall de är källor i samband med uppföljningsarbetet. 

•  Till stöd för uppföljningen finns en referensgrupp med nyckelpersoner från 
kommunen och eventuella externa aktörer som är källor, såsom X-Trafik och 
Gästrike Vatten. 

Vad är en källa? 

En källa är en teknisk plattform, funktion eller verksamhet där data inhämtas 
för att följa upp en indikator. Enkäter till medborgare för att följa upp en specifik 
indikator är inte en källa. Enkäter är en metod för att samla in data. Källan är den 
funktion eller verksamhet som genomför enkäten. 

En källa är alltid personoberoende och därför ska det finnas en rutin för hur data 
inhämtas. Detta för data ska lämnas konsekvent över tid så att uppgifterna kan 
jämföras. 

Uppföljningen sker varje år – det här ingår

Det miljöstrategiska programmet följs upp en gång per år och rapporteras till 
Kommunstyrelsen. Första uppföljningen sker ett helår efter att beslut fattats om 
miljöprogrammets genomförande. 

Vissa indikatorer, och därmed mål, kan följas upp mer sällan. Ett skäl kan vara 
att exempelvis nationella databaser följs upp mer sällan eller har en fördröjning 
i rapporteringen av data. Ett annat skäl kan vara att enkäter eller liknande till 
medborgare av resursskäl inte kan göras varje år. 

Varje uppföljning innehåller: 
Lägesrapportering – lägesrapporteringen anger om Ockelbo kommun är nära att 
nå beslutade målbilder eller inte, samt kommentarer, särskilt vad orsakerna kan 
vara om det finns negativa avvikelser. 

Åtgärdsförslag – uppföljningen innehåller förslag på åtgärder som kommunen har 
rådighet över. Sannolikt är åtgärderna oftast förslag på aktiviteter som Ockelbo 
kommun ska besluta om politiskt eller i årliga verksamhetsplaner eller motsvarande. 

Kommunikation – uppföljningen ger även underlag till kommunikation med 
medborgare och övriga intressenter om miljötillståndet i Ockelbo kommun. 
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Läget på vår planet

Läget på vår planet 
Det miljöstrategiska programmet för Ockelbo beskriver hur Ockelbo som kommun 
de kommande åren ska hantera de miljömässiga utmaningar som vi alla står inför. 
Nedan följer en sammanfattning av dessa utmaningar:  

Förlust av biologisk mångfald 

Den övergripande och mest hotfulla utmaningen mot mänsklighetens överlevnad 
är den stora förlusten av djur, växter och andra organismer globalt. Förlusten av 
biologisk mångfald pågår kontinuerligt och vi märker det oftast inte förrän vi 
upptäcker att vi är beroende av just den specifika arten på något sätt.  

Ockelbo kommun är inte förskonat. Dagligen påverkas en mängd organismer 
negativt och många finns helt inpå husknuten där vi bor. Vilda bin är ett exempel 
på en grupp insekter som vi är beroende av för att få frukt och bär. De vilda bina 
påverkas bland annat av bekämpningsmedel eller brist på lämpliga biotoper. Vi kan 
alla bidra till att gynna vildbin genom att låta bli att använda bekämpningsmedel i 
trädgården eller genom att anlägga en äng på en del av gräsmattan. De vilda bina 
kan inte ersättas enbart med tambin.

67



30Ockelbo kommun – Miljöstrategiskt program 2022-2026

Läget på vår planet

Viktiga orsaker till förlust av biologisk mångfald är: 

•  Klimatförändringen som människan orsakat – genom utsläpp av växthusgaser 
från bland annat förbränning av fossila bränslen. 

•  Habitatförstörelse – vi förstör livsmiljöerna för andra arter genom att vi skövlar 
skog, vi brukar jorden allt för intensivt och tar så stora områden i anspråk för 
bebyggelse. 

•  Habitatfragmentering – vi krymper ytan på de områden där olika arter kan 
överleva och den yta som finns splittras upp i små ”öar”, till exempel på grund av 
bebyggelse. Djur och växter får svårt att förflytta sig mellan dessa kvarvarande 
områden och de riskerar på sikt att dö ut. 

•  Habitatstörning – livsmiljöerna och markerna för en eller flera arter förstörs på 
grund av användning av kemikalier och gifter eller annan mänsklig påverkan.

•  Överexploatering – vi överfiskar våra hav, bedriver ett icke-hållbart skogsbruk 
samt bedriver jakt utan att ta hänsyn till vad en djurart tål.

•  Invasiva arter – främmande djur och växter som tar över och konkurrerar ut 
naturligt förekommande inhemska arter. Det kan ske till följd av människans 
transporter, på grund av klimatförändringarna eller för att vi människor 
medvetet, eller omedvetet, sprider invasiva arter.

Jorden har tidigare drabbats av fem massutrotningar. Skillnaden den 
här gången är att tidigare massutrotningar har orsakats av naturliga 
temperaturförändringar, snabba förändringar av sammansättningen  
av gaser i atmosfären, förändring av havsnivåer och meteoritnedslag.

Dagens massutrotning som är den sjätte och kallas för ”The Big Sixth” 
och är orsakad av människan. Så mycket som 80–90% av jordens 
arter kan försvinna innan de ens har upptäckts eftersom vi beräknar 
att vi endast har dokumenterat 10–20% av jordens alla växt- och 
djurarter. 

För varje känd art som försvinner beräknas att ytterligare 5–10 arter 
försvinner eftersom organismer i vår omgivning är beroende av 
varandra för sin överlevnad. 

Källa: ”Living Planet Report 2020“ från WWF och ”Uppmärksammad rapport om globala tillståndet för den 
biologiska mång falden” från IPBES år 2019.
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Klimatförändringarna

Klimatförändringarna är den andra stora pågående miljöutmaningen och orsakas, 
enligt vetenskap och forskning, i huvudsak av oss människor och vår livsstil 
kopplat till industrialismens utveckling och mer än hundra år av förbränning av 
fossila bränslen för energi, transporter, produktion av varor och tjänster samt vår 
konsumtion. Fossila bränslen är olja, kol och naturgas. Ett förändrat klimat gör 
Sverige varmare och blötare med mer extremare väder som trolig följd och innebär 
också att vårt samhälle behöver göra kostsamma anpassningar. 

Klimatet är ett komplext system och alla troliga scenarier för klimatet i Sverige 
kan omkullkastas helt om någon parameter i klimatmodellerna förändras. Ett 
exempel är om den Atlantiska golfströmmen försvagas radikalt på grund av 
klimatförändringar, vilket leder till uppvärmningen av Arktis. Golfströmmen 
påverkar klimatet i Sverige idag och ger oss ett tempererat och behagligt klimat att 
leva i. En försvagad golfström ger enligt beräkningar ett klimat mer likt Alaska, 
vilket skulle innebära ännu mer extremt väder, särskilt kyla och snö.  

All verksamhet som pågår inom Ockelbo kommuns geografiska gränser kommer 
att påverkas av klimatförändringarna. Ingen och inget kommer att lämnas oberörd. 
För vissa verksamheter kommer klimatförändringarna att vara positiva, under 
förutsättning att den rådande klimatmodellen med ett varmare och blötare klimat 
infaller. De positiva effekterna ska dock ses som symptom på något som är fel. Att 
det i andra delar av världen inte går att överleva som förr (vilket kan leda till ökade 
konflikter och fler klimatflyktingar), att vissa näringar helt tvingas upphöra och 
liknande problematik.  

Exempel på effekter som kan vara positiva för Ockelbo: 

•  Priset på odlad mark ökar när odlad mark i södra Europa blir obrukbar på grund  
 av klimatförändringar

•  Ökad turism när medborgare i EU och andra söker sig norrut till ett  
behagligare klimat 

•  Nyföretagande och etablering av expansiva företag inom teknik och tjänster som 
hanterar klimatförändringarnas konsekvenser  

Även om det går att se några fördelar för Ockelbo av klimateffekterna så ska vi 
vara på det klara med att de negativa effekterna är betydligt mer långtgående och 
omfattande och att de leder till en värld där vi ställs inför många utmaningar.  
Vi ska alltså fortsätta göra allt vi kan för att förhindra ytterligare klimateffekter. 
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Läget på vår planet

Exempel på effekter som kan vara negativa för Ockelbo: 

•  Nya sjukdomar som följer med ett våtare och varmare klimat, exempelvis 
malaria 

•  Översvämningar och extremare väder som bland annat påverkar 
samhällsplanering, infrastruktur, jord- och skogsbruk med exempelvis förändrade 
prioriteringar i samhällsbyggandet och ökade investeringar som följd 

•   Nya sjukdomar och skadedjur som påverkar möjligheten att odla mat och vanliga 
skogsråvaror 

•  Restriktioner för hur vi transporterar oss, exempelvis minskat flygresandet eller 
användning av privatbil 

• Konflikter om mark och resurser globalt kan leda till folkomflyttningar  

De senaste 25 åren har varit en period med stigande 
årsmedeltemperatur. 2020 blev det absolut varmaste året i Sverige 
som någonsin uppmätts sedan SMHI:s mätningar för Sverige 
påbörjades på 1860-talet. De senaste 40 åren har islossningen i 
genomsnitt inträffat omkring 20 dagar tidigare i södra Sverige och 
omkring nio dagar tidigare i norra Sverige.

Sedan mitten av 1800-talet har medeltemperaturen på jorden ökat 
med ungefär en grad och alla de fyra senaste årtiondena har varit 
varmare än samtliga tidigare årtionden sedan 1850.

Källa: SMHI årsredovisning 2020
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Vad händer nu

Vad händer nu? 
De globala målen antogs av världens länder 2015 och de har en deadline – 2030. 
Därför utlyste FN 2020 att åren mellan 2020–2030 ska vara ett årtionde av 
agerande och skrev att vi hade tio år på oss för att rädda världen. Det är alltså nu 
vi måste göra stora förändringar. Vi är fortfarande i början av ”The Decade of 
Action” när det här programmet skrivs 2021. Det är nio år kvar. Hur vill du leva 
om nio år och hur vill du ha bidragit till ett hållbart samhälle? 

Det är många delar i den kommunala verksamheten som alla ska dra åt samma håll 
och det är många aktörer – stora som små – som är verksamma i Ockelbo kommun 
och alla behövs i strävande mot ett hållbart Ockelbo.  

Vi har alla olika roller och kan bidra till genomförandet av det miljöstrategiska 
programmet på olika sätt. Men oavsett om man bor i Ockelbo kommun, bedriver 
en verksamhet här, är beslutande politiker, tjänsteperson i den kommunala 
verksamheten eller är berörd på något annat sätt, så har vi alla en roll att fylla. 
För att vi ska nå hela vägen behöver alla hjälpa till och bidra på sitt bästa sätt. 
Vissa beslut kan du som privatperson fatta och vissa förändringar kräver beslut på 
nationell eller till och med internationell nivå, oavsett vilket så är det viktigaste att 
vi agerar – att vi faktiskt väljer att göra annorlunda redan idag. 
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Förteckning

Förteckning bilagor 
Ordlistan

Idébank – Vad behöver hända för att uppnå målinriktningarna och vad kan vi göra 
redan idag.
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Förteckning

Ordlista
Biologisk 
mångfald

Variationsrikedomen bland levande organismer av alla 
ursprung. Biologisk mångfald kan innefatta genetisk 
diversitet (variation) bland individer eller populationer 
inom en art, en variation av arter inom ett ekosystem eller 
område, eller en variation av olika typer av ekosystem 
inom ett område. 

Biotopskydd Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan användas 
för små mark- och vattenområden, så kallade biotoper. 
Det handlar om områden som på grund av sina särskilda 
egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller 
växtarter. Biotoperna är också viktiga för vanligare arter, 
samt för omväxling i landskapet. Biotopskydd kan ofta 
vara alléer, åkerholmar eller mark med mycket gamla träd.

Ekologiskt Vid ekologisk odling får man inte använda konstgödsel 
eller syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel. 
Fodret till djuren ska vara ekologiskt och till största delen 
odlat lokalt. Det är också viktigt att djuren få vara utomhus 
och får utlopp för sina naturliga beteenden.

Ekosystem Ett ekosystem är ett dynamiskt och komplex samhälle 
som utgörs av allt levande samt den miljö som finns i ett 
naturområde. Djur, växter, mikroorganismer och svampar 
som lever tillsammans i ett ekosystem är alla beroende 
av varandra och påverkar varandra. Ekosystem kan vara 
stora och små, till exempel området kring en stubbe, en 
trädgård eller hela planeten jorden.

Fossilt bränsle Fossilt bränsle kommer från döda växter och djur som 
under miljontals år har förvandlats till kol, olja och gas 
när sedimentlagren blivit allt tjockare och utsatts för 
ökat tryck och temperatur. Genom mänskliga aktiviteter 
är förbränning av fossila bränslen den största källan till 
utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringar.

Förnybar energi Energi som kommer från källor som naturligt förnyas och 
inte kommer att ta slut. Exempel på förnybar energi är 
solenergi, vindkraft och vattenkraft.

Habitat Livsmiljön där en viss växt- eller djurart lever.

Kretslopp Cyklisk process där någonting till exempel ämne eller 
material går igenom flera olika faser och tillstånd för att till 
slut återanvända till startpunkten. 

Klimatförändring Den pågående uppvärmningen av jordens atmosfär och 
yta som orsakats av mänskliga aktiviteter där vi bidragit 
till ökande halter av växthusgaser och landexploatering 
och radikalt påverkat de naturliga förutsättningarna. 
Förändringen av klimatet har negativa konsekvenser på  
bland annat våra ekosystem och människors hälsa.
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Förteckning

Klimatneutral Klimatneutral innebär att ingen påverkan på klimatet 
orsakas av en verksamhet, t ex kommun, företag, 
produkt eller person. Det betyder att en kommun som 
är klimatneutral inte ger upphov till några utsläpp av 
växthusgaser.

Koldioxidbudget En koldioxidbudget visar hur mycket koldioxid vi kan 
släppa ut och samtidigt klara klimatmålen, eller snarare 
med hur mycket vi måste minska våra utsläpp av koldioxid 
och hur lång tid vi har kvar av våra totala utsläpp på 
dagens nivå.
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Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens månadsredovisning per november 2021.                         
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OCKELBO KOMMUN  

Kommunstyrelsen - Ekonomisk uppföljning

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos Nov Nov Nov

Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET                      2 862 2 562 300 2 624 2 325 298

11 STÖD TILL POLITISKA PARTIER 877 877 0 804 775 29

13 ÖVRIG VHT 714 514 200 655 337 318

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     1 150 2 500 -1 350 1 054 2 373 -1 319

32 NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER 2 535 2 535 0 2 324 2 281 43

33 TURISM 150 150 0 138 93 44

36 VGS 4 756 4 356 400 4 360 4 380 -21

38 RÄDDNINGSTJÄNST           4 800 5 500 -700 4 400 4 651 -251

39 KOMMUNAL BEREDSKAP 0 0 0 0 0 0

53 KOMMUNIKATIONER 9 550 9 950 -400 8 754 9 100 -346

71 FOLKHÄLSA - BRÅ 350 450 -100 321 409 -88

79 FÄRDTJÄNST 990 840 150 908 733 174

91 UTVECKLINGSMEDEL 2 000 1 000 1 000 1 833 368 1 465

93 KOMMUNADM 23 988 23 488 500 21 989 21 268 721

94 INTERNATIONELLT 100 100 0 92 4 88

96 PERSONALADM 1 964 1 864 100 1 800 1 526 274

Summa KS (exkl teknik och AME/Integration) 56 786 56 686 100 52 054 50 625 1 429

AME/Integration

21 FLYKTINGVERKSAMHET 0 0 0 0 35 -35

22 ARBETSMARKNADSENHETEN 6 640 6 640 0 6 087 5 089 998

Summa AME/Integration 6 640 6 640 0 6 087 5 124 963

Teknikområdet

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     430 230 200 394 87 307

34 VÄGAR, GATOR O PARKER 8 285 8 685 -400 7 595 7 955 -360

773 BOSTADSANPASSNING 1 150 900 250 1 054 684 370

93 KOMMUNADM 3 265 3 065 200 2 993 2 931 62

FASTIGHETER 3 950 4 900 -950 3 621 4 247 -626

Summa Teknikområdet 17 080 17 780 -700 15 657 15 905 -248

Summa kommunstyrelsen totalt 80 506 81 106 -600 73 797 71 654 2 144

Kommentarer:

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 2021-11-30 visar på ett överskott om 2 144 tkr.

De negativa avvikelserna är i huvudsak de samma som tidigare signalerats. Översiktsplanen, Räddningstjänsten, 

Securitasronderingarna och markarbeten på och kring Hästentomten. Tillkommande är kommunikationer som inte kommer hålla 

sin budget samt att övrigas underskott har växt lite. 

Politiskverksamhet ut att ge ett litet överskott där distansmöten gjort att verksamheten reducerat sina kostnader. VGS har 

signalerat överskott och Färdtjänsten har haft låga kostnader hittils under året.  

Utvecklingsmedel har en stor del av sin budget kvar i år och kommer ge ett överskott om inget dyker upp under de sista veckorna 

här.  

Även kommunadministrationen har något lägre kostnader hittils i år, främst pga vakanser men även IT-kostnader ligger något 

bättre än budget just nu. 

Bostadsanpassningarna kommer också med största sannolikhet att ge ett visst överskott.
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Kommunstyrelsens förvaltningsbudget 2022 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens förvaltningsbudget godkänns. 
2. Beslutsattestanter för ansvaren revision, valnämnd och finans godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Efter att fullmäktige i november 2021 antagit års- och flerårsbudget för åren 
2022 - 2024 ska respektive nämnd fastställa förvaltningsbudget för 
kommande kalenderår. Detta ska ske vid sammanträdet efter fullmäktiges 
beslut.  
 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med detta fastställa en förvaltningsbudget 
för 2022.                                                

Beslutsunderlag 
Förvaltningsbudget 2022 
Attestlista                          
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KOMMUNSTYRELSEN
Driftsbudget 2022

Intäkter Kostnader Netto 2022

Totalt -50 895 135 611 84 716

Netto per verksamhet

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAM 3 111 3 111

11 STÖD TILL POLITISKA  PARTIER 892 892

13 ÖVRIG VERKSAMHET 1 294 1 294

21 INTEGRATIONSENHETEN -1 902 1 902 0

22 ARBETSMARKNADSENHETEN -9 195 15 928 6 733

30 FYSISK O TEKNISK PLANERIN -400 2 485 2 085

32 NÄRINGSLIVSFRÄMJ ÅTGÄRDER -50 2 330 2 280

33 TURISTVERKSAMHET -10 160 150

34 VÄGAR, GATOR O PARKER -3 575 12 285 8 710

36 VGS -150 4 945 4 795

38 RÄDDNINGSTJÄNST 5 100 5 100

39 TOTALFÖRSV SAMH SKYDD -555 555 0

44 IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN -1 702 2 402 700

51 ARBETSOMRÅDEN O LOKALER -4 480 5 605 1 125

52 BOSTADSVERKSAMHET -1 531 4 341 2 810

53 BUSS BIL SPÅRB TRAFIK 10 100 10 100

61 FÖRSKOLA -3 546 4 051 505

64 GRUNDSKOLA -9 135 9 135 0

66 VUXENUTBILDNING -771 881 110

71 VÅRD, STÖD O SERVICE -200 580 380

77 VÅRD BEHANDL O SERVICE -8 049 8 059 10

79 FÄRDTJÄNST 990 990

91 UTVECKLINGSMEDEL 2 000 2 000

93 ALLM KOMMUNADMINISTRATION -5 644 34 220 28 576

96 PERSONALADMINISTRATION 2 260 2 260
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KOMMUNSTYRELSEN
Driftsbudget 2022

Intäkter Kostnader Netto 2022

Totalt -50 495 135 211 84 716

10000 KOMMUNCHEF
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

10100 KOMMUNSTYRELSEN 2 461 2 461
13300 VGS - POLITISK VERKS 154 154
13400 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET 720 720
13900 INTERNATIONELLT 100 100
30220 PLANVERKSAMHET 1 250 1 250
32700 UTVECKLING/MARKNADSFÖRING 330 330
32800 MEDLEMSKAP 0 0
36000 VGS -150 4 945 4 795
91000 UTVECKLINGSMEDEL/ATT SÖKA 500 500
91110 UTVECKLINGSPROJ/SAMHÄLLSPLAN 1 200 1 200
91200 VISION 2030/INTERNA PROCESSER 300 300
93010 KOMMUNKONTOR 11 141 11 141
93230 AVTAL OCKELBOGÅRDAR -380 380 0
93300 LOKALER 1 300 1 300
93500 IT-VERKSAMHET 430 430

Summa -530 25 531 25 001

10010 NÄRINGSLIVSCHEF
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

32100 NÄRINGSLIVSUTVECKLING 1 800 1 800
32110 SERVICEPUNKTER -50 200 150
33100 TURISMVERKSAMHET -10 160 150

Summa -60 2 160 2 100

10030 KOMMUNSEKRETERARE
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

10000 KOMMUNFULLMÄKTIGE 650 650
93200 KONTORSADMINISTRATION 695 695
93600 KOMMUNARKIV 855 855

Summa 0 2 200 2 200
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KOMMUNSTYRELSEN
Driftsbudget 2022

10040 TRAFIKSAMORDNARE
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

53100 BUSS-BIL-SPÅRBUNDEN TRAFI 2 400 2 400
53130 GRUNDSÄRSKOLA 400 400
53160 SKOLSKJUTSAR 6 900 6 900
53180 GYMNASIESÄRSKOLA 400 400
79100 FÄRDTJÄNST 990 990

Summa 0 11 090 11 090

10050 IT-SAMORDNARE
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

30900 IT-INFRASTRUKTUR 400 400
93500 IT-VERKSAMHET 380 380

Summa 0 780 780

10060 SÄKERHETSCHEF
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

39100 KOMMUNAL BEREDSKAP -555 555 0
71240 FOLKHÄLSA - BRÅ -200 580 380

Summa -755 1 135 380

10070 KOMMUNIKATÖR
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

93130 INTERNINFORM/MARKN FÖRING 540 540
Summa 0 540 540
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KOMMUNSTYRELSEN
Driftsbudget 2022

10140 INTEGRATION/ARBETSMARKNAD
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

21000 ÖVERGRIPANDE INTEGRATIONSVERKSAMHET 1 205 1 205
22000 ÖVERGRIPANDE ARBETSMARKNAD -120 3 636 3 516

Summa -120 4 841 4 721

10141 ARBETSMARKNADSENHETEN
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

22200 SÄRSKILDA ANSTÄLLNINGAR -3 730 4 130 400
22310 FÖRSÖRJNINGSSTÖD TILL ANSTÄLLNING -1 000 1 000 0
22312 EXTRATJÄNSTER -1 000 1 000 0
22340 SOMMARPRAKTIK 650 650
22380 CAFÉ AME -80 80 0

Summa -5 810 6 860 1 050

10142 INTEGRATIONSVERKSAMHETEN
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

21100 ADM INTEGRATIONSVERKSAMHETEN -202 697 495
21200 SCHABLONERSÄTTNING -1 700 -1 700
22100 AME - PERSONAL -2 070 4 237 2 167
22311 PROJEKT - OMSTART -266 266 0
22370 PROJEKT - Nya eXtrastöd -619 619 0
22390 PROJEKT - ETT HÅLLBART ARBETSLIV -310 310 0

Summa -5 167 6 129 962
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KOMMUNSTYRELSEN
Driftsbudget 2022

12000 TEKNISK CHEF
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

30300 REGLER, SANER O EXPL FAST 435 435
34200 TRAFIKBELYSNING 1 940 1 940
34310 STÖD T STATSBIDR BER VÄG 180 180
34320 STÖD T ICKE ST BI BER VÄG 20 20
44000 SPORT O FRITID -1 702 2 402 700
51100 INDUSTRIFASTIGHETER -545 490 -55
51200 FÖRVALTNINGSFASTIGH C-HUS -3 935 5 115 1 180
52100 BOSTADS- O AFF FASTIGHETE -981 2 006 1 025
52300 WIJ - FASTIGHETER -550 2 335 1 785
61600 FÖRSKOLELOKALER -3 546 4 051 505
64400 SKOLLOKALER -9 135 9 135 0
66400 LOKALER KOMVUX -771 881 110
77160 SÄBO - FASTIGHETER -8 049 6 909 -1 140
77380 BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 1 150 1 150
93010 KOMMUNKONTOR -300 2 850 2 550
93500 IT-VERKSAMHET 370 370
93800 VAKTMÄSTERI 450 450

Summa -29 514 40 719 11 205

12200 ARBETSLEDARE YTTRESKÖTSEL
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

34100 VÄG, GATA O PARKERING 1 100 1 100
34410 WIJ - PERSONAL -1 125 3 695 2 570
34410 WIJ - PERSONAL -2 450 5 350 2 900

Summa -3 575 10 145 6 570

12200 ARBETSLEDARE VAKTMÄSTERI
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

93800 VAKTMÄSTERI -4 799 4 799 0
Summa -4 799 4 799 0

83



KOMMUNSTYRELSEN
Driftsbudget 2022

16000 PERSONALCHEF
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

11100 PARTISTÖD 460 460
11200 UTBILDNINGSBIDRAG 180 180
11300 OPPOSITIONSERSÄTTNINGAR 252 252
93010 KOMMUNKONTOR 3 835 3 835
93500 IT-VERKSAMHET 400 400
96011 PERSONALSTRATEGISKA ÅTGÄRDER 200 200
96020 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 600 600
96021 FRISKVÅRD 700 700
96310 FACKLIG VERKSAMHET 640 640
96910 ANSVARSFÖRSÄKRING 120 120

Summa 0 7 387 7 387

18000 EKONOMICHEF
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

38100 RÄDDNINGSTJÄNST 5 100 5 100
93010 KOMMUNKONTOR 4 025 4 025
93200 KONTORSADMINISTRATION -15 -15
93210 FORDON -150 150 0
93400 INKÖPSSAMVERKAN 620 620
93500 IT-VERKSAMHET 1 000 1 000

Summa -165 10 895 10 730
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KOMMUNSTYRELSEN
Investeringsbudget 2022

Netto 2022

Totalt 12 250

KOMMUNCHEF
Text Netto 2022

OSPECIFICERAT 600
Summa 600

KOMMUNSEKRETERARE
Text Netto 2022

INVENTARIER KOMMUNKONTOR 100
Summa 100

TEKNISK CHEF
Text Netto 2022

FASTIGHETER 430
LARM, BRANDLARM och PASSERSYSTEM 200
ÅBYGGEBY SKOLA - VÄRMEPUMP mm 1 100
BYSJÖSTRAND - FASAD 700
C-HUSET - TAKRENOVERING 200
C-HUSET - BIBLIOTEKET 250
C-HUSET - KUXAHALLEN 450
HÄLSOCENTRALEN ENERGIBESPARING 500
VÄGBELYSNING 600
INFARTS- VÄLKOMSTTAVLOR 300
BÅTBRYGGOR 200
RIDHUSET - BELYSNING 150
SJÖBACKEN/HÄLSANSSTIG mm 600
IP - LÄKTARE 100
ÅMOT - PARKERING mm 70
KYRKPARKEN 150
GÅNG- OCH CYKELPLAN 2 350
FASTIGHETER WIJ 3 000
Summa 11 350

PERSONALCHEF
Text Netto 2022

PA-STÖD 50
Summa 50

EKONOMICHEF
Text Netto 2022

EKONOMI-UTDATA 150
Summa 150
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KOMMUNSTYRELSEN
Personal 2022

Antal 2022 Antal 2021

Totalt 65,95 63,35

10000 KOMMUNCHEF

10100 KOMMUNSTYRELSEN 1,00 1,00
93010 KOMMUNKONTOR 11,50 10,50

10010 NÄRINGSLIVSCHEF

32100 NÄRINGSLIVSUTVECKLING 2,00 2,00

10060 SÄKERHETSCHEF

39100 KOMMUNAL BEREDSKAP 0,70 0,70
71240 FOLKHÄLSA-BRÅ 0,30 0,30

10140 INTEGRATION / AME

21000 ÖVERG. INTEGRATION 0,30 0,40
22000 ÖVERG. ARBETSMARKNAD 1,70 2,20

10141 ARBETSMARKNADSENHETEN

22200 SÄRSKILDA ANSTÄLLNINGAR 8,00 8,00
22340 SOMMARPRAKTIK 0,15

10142 FLYKTINGENHETEN

21100 ADM FLYKTINGVERKSAMHET 1,50 1,50
22100 AME - PERSONAL 7,70 8,10
22311 OMSTART 1,00 1,00
22370 Nya eXtrastöd 1,00 1,00
22390 ETT HÅLLBART ARBETSLIV 1,00 1,00

12000 TEKNISK CHEF

34410 WIJ - PERSONAL 6,30 5,60
34420 YTTRESKÖTSEL EGENREGI 3,80
93010 KOMMUNKONTOR 3,00 3,80
93800 VAKTMÄSTERI 5,50 5,50

16000 PERSONALCHEF

93010 KOMMUNKONTOR 3,00 3,00
96310 FACKLIGVERKSAMHET 1,00 1,00

18000 EKONOMICHEF

93010 KOMMUNKONTOR 5,65 6,60

86



BESLUTSATTESTANTER 2022

Ansvar Verksamhet Attestant Ersättare

1* Joachim Krüger Johanna Sandelin Eriksson

Daniel Persson

10000 10100 Kommunstyrelsen Joachim Krüger Ann-Chatrin Eriksson

10010 Mimmi Ekström

10030 Ann-Chatrin Eriksson

10040 Carita Carter

10050 Ann-Charlotte Sen Thakuri

10060 Eva-Marie Lindblom

10070 Monica Åkesson

10140 Anders Roth

10141 Anders Roth

10142 Anders Roth

12000 Håkan Alkberg Håkan Löfstrand

12000 Konto 62100-62800 Håkan Alkberg Gunilla Pehrsson

Susann Eriksson

12100 Håkan Löfstrand Håkan Alkberg

12200 Håkan Alkberg Håkan Löfstrand

16000 Monica Wåhlström

16000 11100 Partistöd Monica Wåhlström Susann Eriksson

11200 Utbildningsbidrag

18000 Johanna Sandelin Eriksson

18000 93200 Kontorsadministration Johanna Sandelin Eriksson Gunilla Pehrsson

93210 Fordon Susann Eriksson

1* Konto 10000-29999 Eva Alneberg

Gunilla Larsson

Gunilla Pehrsson

Susann Eriksson

Beloppsgräns: Faktura belopp överstigande 850 000 kr ska attesteras av kommunchef eller ekonomichef.

ANSVAR OCH VERKSAMHET enligt förvaltningsbudget
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BESLUTSATTESTANTER 

Ansvar Attestant

5* REVISION Joachim Krüger Johanna Sandelin Eriksson

Daniel Persson Eva Alneberg

Gunilla Larsson

6* VALNÄMND Joachim Krüger Johanna Sandelin Eriksson

Daniel Persson Eva Alneberg

Gunilla Larsson

8* FINANS Joachim Krüger Johanna Sandelin Eriksson

Daniel Persson Eva Alneberg

Gunilla Larsson Gunilla Pehrsson

Susann Eriksson

ANSVAR
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Personalenheten 
Wåhlström, Monica 
monica.wahlstrom@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-11-16 

Referens 
KS 2021/00605  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Lönestrategi 2022-2024 

Förslag till beslut 
Personalutskottets förslag till kommunfullmäktige  
Lönestrategi 2022-2024 godkänns. 
                             

Sammanfattning av ärendet 
De övergripande målen med vår lönebildning är att Ockelbo kommun ska 
kunna rekrytera, utveckla och behålla medarbetare så att vi får hög kvalitet, 
effektivitet och produktivitet i våra verksamheter. Ockelbo kommuns 
lönestrategi är en långsiktig plan för att nå dessa mål.  
 
Ockelbo kommuns Lönestrategi 2022–2024 består av två delar. Dels syftar 
lönestrategin till att tydliggöra vilka utvecklingsområden Ockelbo kommun 
ser i lönebildningsarbetet, dels vilka åtgärder som är planerade för att stärka 
vårt arbete inom dessa.  
 
Lönestrategin syftar även till att beskriva hur Ockelbo kommun ska arbeta 
med att identifiera och prioritera yrkesgrupper i behov av löneförstärkande 
insatser 2022–2024. 
                         

Beslutsunderlag 
Lönestrategi 2022-2024                          
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LÖNESTRATEGI 2022–2024 

Mål och syfte med lönestrategi 2022–2024 

De övergripande målen med vår lönebildning är att Ockelbo kommun ska kunna rekrytera, 

utveckla och behålla medarbetare så att vi får hög kvalitet, effektivitet och produktivitet i våra 

verksamheter. Ockelbo kommuns lönestrategi är en långsiktig plan för att nå dessa mål.  

Ockelbo kommuns Lönestrategi 2022–2024 består av två delar. Dels syftar lönestrategin till att 

tydliggöra vilka utvecklingsområden Ockelbo kommun ser i lönebildningsarbetet samt vilka 

åtgärder som är planerade för att stärka vårt arbete inom dessa.  

Lönestrategin syftar även till att beskriva hur Ockelbo kommun ska arbeta med att identifiera 

och prioritera yrkesgrupper i behov av löneförstärkande insatser 2022–2024 

Utvecklingsområden  

Förståelse för individuell lön 

Ockelbo kommun ska utveckla arbetet med individuell och differentierad lönesättning för att 

skapa ett positivt samband mellan lön och resultat. Vid löneöversyn ska hela lönen, inte 

lönepåslaget, vara i fokus. Hela lönen ska spegla medarbetarens prestation utifrån de 

kommungemensamma lönekriterierna.  

Målet är att chefer ska känna sig trygga i individuell lönesättning. Detta genom att få möjlighet 

till dialog med andra chefer, tillgång till relevant statistiskt underlag samt god förståelse hur de 

kommungemensamma lönekriterierna ska användas i bedömning av enskilda medarbetares 

prestation.  

Vidare ska alla medarbetare ha kännedom om vad individuell lönesättning innebär och hur 

medarbetaren själv kan påverka dennes löneutveckling. Det ska vara tydligt för alla 

medarbetare hur arbetsprestation och skicklighet bedöms mot uppsatta lönekriterier och hur 

det påverkar den individuella lönen. 

Åtgärder/aktiviteter 

• Personalenheten tar fram ett underlag till chefer som stöd i utvecklandet av 

verksamhetsnära lönekriterier samt förtydligar innebörden av individuell lönesättning 

utifrån prestation, differentiering och ett fokus på medarbetarens hela lön 

• Minst en gång per år ska chef och dennes medarbetargrupp gå igenom lönekriterierna för 

att ge möjlighet till delaktighet och ökad förståelse för lönekriterierna 

• Inför vardera års lönerevision tillhandahåller personalenheten verksamhetens chefer ett 

material där förutsättningarna för aktuellt års lönerevision framgår 
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• Förvaltningschefer ska ge sina verksamhetschefer möjlighet tillsammans resonera och 

reflektera kring lönesättning på förvaltningsnivå.  

 

Lönespridning  

Lönespridning inom och mellan yrkesgrupper visar att det finns ett samband mellan extra goda 

prestationer och lön samt och att förutsättningar för löneutveckling finns. Ockelbo kommun 

behöver bli ännu tydligare i differentiering av löner utifrån medarbetarens bidrag till 

verksamheten mål. 

Generationsväxling samt marknadens påverkan inom vissa yrkesgrupper kan komma att 

påverka lönespridningens storlek. Exempelvis kan höga ingångslöner och att många 

medarbetare med hög lön går i pension innebära att lönespridningen minskar.  

Lönespridningens storlek varierar och påverkas av exempelvis hur homogen en befattning är 

och hur många medarbetare som finns i en grupp. I små grupper är det inte nödvändigtvis 

motiverat med en hög lönespridning. Därmed ger ett kommunövergripande mål eller 

förvaltningsövergripande mål inte nödvändigtvis önskad effekt.  

Ockelbo kommun ser att ett aktivt och kontinuerligt arbete med lönespridning är en bättre 

metod för att uppnå god lönespridning i kommunens verksamheter. I arbetet ska bedömningar 

göras utifrån relevanta faktorer kopplat till vad som påverkar gruppers lönespridning och 

lämpliga åtgärder kommer tas fram för aktuell grupp. 

Åtgärder/aktiviteter 

• Personalenheten och förvaltningarna ska tillsammans analysera de olika yrkesgrupperna 

för att bedöma om det finns behov av åtgärder.  

Prioritering av yrkeskategorier i samband med lönerevision 

Under 2022 genomförs en prioritering av undersköterskorna i samband med lönerevisionen. 

Efter lönerevisionen 2022 ska personalenheten och förvaltningschefer inleda ett arbete med 

syfte identifiera yrkesgrupper i behov av lönejusterande åtgärder och hur dessa ska prioriteras 

under 2023, 2024 samt 2025. 

En prioritering utgår ifrån: 

• Förvaltningarnas analys av strategiska kompetensförsörjningsbehov i verksamheten 

• Inkomna yrkanden/synpunkter från fackliga organisationer 

• Omvärldsanalys/statistik från närliggande kommuner, kommuner i norra Sverige och i hela 

riket. 

• Analys av kommunens befintliga lönenivåer 

• Kommunens ekonomi och budget 
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Personalutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 29 Dnr 2021/00605  

Lönestrategi 2022-2024 
Personalutskottets beslut 
Lönestrategi 2022-2024 godkänns med redaktionella ändringar. 
 

Ärendebeskrivning 
De övergripande målen med vår lönebildning är att Ockelbo kommun ska 
kunna rekrytera, utveckla och behålla medarbetare så att vi får hög kvalitet, 
effektivitet och produktivitet i våra verksamheter. Ockelbo kommuns 
lönestrategi är en långsiktig plan för att nå dessa mål.  
Ockelbo kommuns Lönestrategi 2022–2024 består av två delar. Dels syftar 
lönestrategin till att tydliggöra vilka utvecklingsområden Ockelbo kommun 
ser i lönebildningsarbetet, dels vilka åtgärder som är planerade för att stärka 
vårt arbete inom dessa.  
Lönestrategin syftar även till att beskriva hur Ockelbo kommun ska arbeta 
med att identifiera och prioritera yrkesgrupper i behov av löneförstärkande 
insatser 2022–2024. 

Beslutsunderlag 
Lönestrategi 2022-2024 
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Kommunkontoret 
Carter, Carita 
carita.carter@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-12-06 

Referens 
KS 2021/00637  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Svar på remiss – Regional infrastrukturplan 2022-2033 
Gävleborgs län, länsplan för regional 
transportinfrastruktur 

Förslag till beslut 
Upprättat förslag på remiss regional infrastrukturplan 2022-2033 Gävleborgs 
län, länsplan för regional transportinfrastruktur, antas. 
                        

Sammanfattning av ärendet 
Region Gävleborg har tagit fram en remissversion av Regional 
Infrastrukturplan 2022–2033 för Region Gävleborg, Länsplan för regional 
transportinfrastruktur. Materialet utgörs av remissförslaget Länsplan för 
Gävleborg, miljökonsekvensbeskrivning och en samlad effektbedömning av 
namnsatta åtgärder. 
 
Sammanfattning av Ockelbo kommuns och Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsförvaltnings (VGS) svar på remissen: Vi 

• önskar förtydliga behov som finns längs länsväg 272. 
• anser att planeringsprocessen kan effektiviseras och att den 

kommunala nivåns inflytande bör stärkas.  
• anser att beslutade åtgärder måste genomföras.  
• efterfrågar en tydligare målstyrning och underlag av 

transportinfrastrukturplaneringen.  
• eftersträvar en förbättrad samverkan mellan kommun och Region 

gällande infrastruktur och bostadsbyggande.   
• anser att cykelvägar är en viktig del ur hela resan-perspektivet vilket 

bör ha en större del i Länsplanen.  
• anser att ett väl underhållet vägnät är grundläggande. 

 
Generellt ser kommunen positivt på att länsplanen ska bidra till ökad 
tillgänglighet i länet samt stärka arbets-och studiependling. Kommunen delar 
regionens uppfattning om att åtgärder för ökad andel hållbara transporter, 
både vad gäller godstransporter och persontransporter, är en förutsättning för 
en positiv utveckling. Ockelbo kommun är mån om att planerade och 
inspelade behov och brister kommer med i kommande länsplan. 
Ockelbo kommun har lyft och prioriterat viktiga gång- och cykelvägslänkar 
som saknas för att få ett sammanhållet nät in till tätortens studie- och 
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Ockelbo kommun 
Datum 
2021-12-06 

 
KS 3.3 2021/00637 

Sida 
2(2) 

 

 

arbetsplatser, förbättrad trafiksäkerhet genom tätorten längs väg 272 samt 
dubbelspårig järnväg.   
Större satsning bör genomföras för hållbara resor och trafiksäkerhet. Dessa 
objekt bidrar till att nå de mål som finns uppsatta som exempelvis 
klimatmålen.                          

Beslutsunderlag 
Svar Remiss Länsplan 2022-2033 
Missiv remiss av länsplan 
Länsplan för Gävleborg - Remissförslaget 
SEB länsplan för Region Gävleborg 2022-2033 
Miljökonsekvensbeskrivning för LTP Gävleborg 2022-2033 
                          

Beslutet ska skickas till 

Region Gävleborg 
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Ockelbo kommuns svar på remiss Regional Infrastrukturplan 2022–2033. 

 

Region Gävleborg har tagit fram en remissversion av Regional Infrastrukturplan 2022–
2033 för Region Gävleborg, Länsplan för regional transportinfrastruktur.  
Materialet utgörs av remissförslaget Länsplan för Gävleborg, 
miljökonsekvensbeskrivning och en samlad effektbedömning av namnsatta åtgärder.   
 
Sammanfattning av Ockelbo kommuns och vår samhällsbyggnadsförvaltnings (VGS) 
svar på remissen: Vi 

• önskar förtydliga behov som finns längs länsväg 272. 

• anser att planeringsprocessen kan effektiviseras och att den kommunala nivåns 
inflytande bör stärkas.  

• anser att beslutade åtgärder måste genomföras.  

• efterfrågar en tydligare målstyrning och underlag av 
transportinfrastrukturplaneringen.  

• eftersträvar en förbättrad samverkan mellan kommun och Region gällande 
infrastruktur och bostadsbyggande.   

• anser att cykelvägar är en viktig del ur hela resan-perspektivet vilket bör ha en 
större del i Länsplanen.  

• anser att ett väl underhållet vägnät är grundläggande. 
 
Generellt ser kommunen positivt på att länsplanen ska bidra till ökad tillgänglighet i 
länet samt stärka arbets-och studiependling. Kommunen delar regionens uppfattning 
om att åtgärder för ökad andel hållbara transporter, både vad gäller godstransporter 
och persontransporter, är en förutsättning för en positiv utveckling. Ockelbo kommun är 
mån om att planerade och inspelade behov och brister kommer med i kommande 
länsplan. Ockelbo kommun har lyft och prioriterat viktiga gång- och cykelvägslänkar som 
saknas för att få ett sammanhållet nät in till tätortens studie- och arbetsplatser, 
förbättrad trafiksäkerhet genom tätorten längs väg 272 samt dubbelspårig järnväg.   
Större satsning bör genomföras för hållbara resor och trafiksäkerhet. Dessa objekt bidrar 
till att nå de mål som finns uppsatta som ex. klimatmålen.  

Inspelade behov och brister   

1. Gång- och cykelväg från Ockelbo - Säbyggeby – Mo-korsningen  
 
Åtgärden för cykelväg på sträckan Ockelbo -Säbyggeby längs väg 272 finns med i 
länsplanen vilket Ockelbo kommun ställer sig mycket positiv till. 
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Men, vår bestämda åsikt är att det behövs ett större helhetsgrepp över en längre sträcka 
än den nu föreslagna. Delvis hamnar det under denna punkt och delvis under nästa; den 
om Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet 272 genom Ockelbo.  
 
Problematiken med väg 272 genom tätorten har varit känd sedan länge och det råder 
ingen tvekan om att det är av yttersta vikt att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 
i form av GC-lösning inom tätorten prioriteras och att det är angeläget att det sker i 
närtid. Detta med tanke på de boende och verksamheter som finns längs sträckan idag, 
och även den framtida utvecklingen av området. 
 
Under 4.3.2 Hållbar infrastruktur, beskrivs åtgärden: 
”Projektet utgick inledningsvis från sträckan Ockelbo – Mo korsning, men har efter 
kostnadsfördyringar och framkomna genomförandeförutsättningar justerats till att 
fokusera på en trafiksäker utformning mellan Ockelbo och Säbyggeby. Sträckan 
beräknas bli omkring 1 km lång. 
Arbets- och studiependling samt hela resan-perspektivet är viktiga delar i åtgärdens 
helhetsgrepp, där sträckan möjliggör storregionalt arbets- och studiependling genom 
bättre gång- och cykelkoppling till Ockelbo station.” 
 
Tätorten sträcker sig norröver obruten från centrala Ockelbo till bortom Mo-korsningen; 
första avfarten till Mo. Sträckan i sin helhet har inte tillräcklig trafiksäkerhet 
och framkomlighet i förhållande till att den är centralt belägen och har 
hög trafikbelastning.   
 
För att få en sammanhängande säker trafiksituation behöver man se över hela sträckan 
från resecentrum i söder till Mo-korsningen i norr.  
 

 4 km 
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Den lösning som nu föreslås är en kort sträcka GC som i norra änden lämnar den 
oskyddade trafikanten utan säker fortsatt väg. Söder om den planerade sträckan finns 
GC-väg väster om åsen som dessvärre bryts av med en brant backe som ska forceras, 
alternativt går man på en väldigt smal trottoar längs vägen. Cyklar gör man i trafiken.   
  
Med en tillkommande korsande gång- och cykelväg, anser vi att fyrvägskorsningen ska 
vara planskild. Det är en olycksdrabbad och svåröverskådlig plats. 
 
Ockelbo kommun har mål i gällande cykelplan om att öka arbets- och studiependling, 
vilket denna sträcka från Ockelbo till Mo kan bidra till.  
 
För att kunna uppå en hela resan-lösning behöver en säker passage till Resecentrum 
anläggas. Här finns en nära koppling till det inspelade behovet gällande trafiksäkerhet 
längs väg 272 – se nästa stycke. 
 
 

2. Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet 272 genom Ockelbo.    
 
I nuvarande plan 2018 -2029 anges Väg 272, genomfart Ockelbo, framkomlighet och 
trafiksäkerhet som ett av sju utpekade områden med Utredningsbehov inom 
planperioden. Ockelbo kommun anser att behovet med all tydlighet kvarstår. 
 
Vi vill framföra att det är hög tid att det tas ett helhetsgrepp över såväl sträckan i stort 
som specifika delar efter vägen.   
 
I tabellen över Ekonomisk fördelning finns 80 miljoner avsatta för ”Trafiksäkerhet”. Vi 
ser i det en möjlighet att få åtgärder utredda och utförda för att få en avsevärt säkrare 
trafiksituation genom centrala Ockelbo. Tung trafik passerar genom samhället på 
länsvägen.  
Vi noterar också att det finns pengar budgeterade för ”Cykelåtgärder – punktinsatser” 
och att ”exempel på åtgärder som inryms inom denna pott är just säkra passager över 
statlig väg”.   
 
 
Det Ockelbo kommun vill uppmärksamma speciellt är:   

• Fyrvägskorsningen, där vägar 272, 303 och 546 möts, 
behöver trafiksäkerhetsanpassas. Förslaget från kommunen är att se över 
möjligheterna att bygga cirkulationsplats då det bland annat skett flertalet 
olyckor i korsningen. Till kommande översiktsplan finns förslag om två 
industriområden längs väg 303 och 546, i närheten av korsningen. Med ökad 
trafikering är trafiksäkerheten viktig för att nå nollvisionens mål.   

• Trottoar längs väg 272 norr om Sundsbron. Den som finns idag är väldigt smal. 

• Passagerna på väg 272 norr och söder om Sundsbron behöver ökad 
trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter, bland annat barn 
som korsar vägen på väg till skolan.  
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• Förslag om cirkulation vid korsningen Södra Åsgatan/272. Det skulle verka 
fartdämpande och tydliggöra infarten till samhället. 

   
3. Cykelväg till Åbyggeby längs Gamla Åmotsvägen   

 
Vägen till Åbyggeby och Åbyggeby skola är smal och saknar vägren. Avståndet är 5 
km.   Cykelpotential finns för arbets- och studiependling. Den föreslagna åtgärden finns 
med i Ockelbos gång- och cykelplan för att öka arbets- och studiependlingen med cykel. 
 
Om ej cykelväg är möjlig får Regionen gärna utreda möjligheten till förutsättning för 
bymiljöväg längs sträckan eller del av sträckan för att öka trafiksäkerheten för de 
oskyddade trafikanterna.  
 

  
4. Dubbelspårig järnväg från Ockelbo - Mo grindar  

 
Person- och godstrafiken är beroende av välfungerande järnvägsnät. Planer och 
utredningar finns på att bygga ut Norra stambanan till dubbelspår mellan Ockelbo och 
Mo grindar.  Längs med sträckan Ockelbo – Mo grindar längs Norra 
Stambanan finns det ett utpekat område för framtida järnväg som 
riksintresse. I dagsläget är Norra stambanan hårt belastad, dvs. kapacitetsutnyttjandet 
är högt, enligt Trafikverket. Med ökad belastning och dess betydelse 
för järnvägstrafiken mellan södra och norra Sverige anser kommunen att planeringen 
för utbyggnad av dubbelspår behöver påskyndas.    
 

Generella synpunkter till länsplanen   

 

Stärk samverkan   
Många insikter och synpunkter till åtgärder kan falla mellan stolarna och processen kan 
förbli oenig mellan de olika parterna. Om en åtgärd ej blir av eller det görs ändringar 
tidplanen är det viktigt att kommunikationen med kommunerna sker i god tid.  
 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning anser att det kommunala inflytandet i 
planeringen bör stärkas och beaktas även inom planeringen av åtgärder. 
 

Beslutade åtgärder ska genomföras    
Kommuner räknar med att de åtgärder som finns i nuvarande plan ska genomföras och 
slutföras inom utlovad tidsperiod. Både det offentliga och näringslivet har redan 
investerat utifrån fastställda planer. Att stryka eller 
försena planerade åtgärder är olyckligt och minskar tilliten till kommunal 
och statlig planering. Det finns ett stort behov av kontinuitet och långsiktighet sett till 
prioriteringar.   
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Projektet GC Ockelbo – Mo är ett exempel som ”efter kostnadsfördyringar och 
framkomna genomförandeförutsättningar justerats”, vilket inte förankrats i kommunen i 
tillräcklig grad.  
  
VGS anser att beslutade åtgärder måste genomföras så som de är planerade från 
gällande länsplan.  
 

Förbättrat underlag och tydligare målstyrning inför ett fossilfritt 
transportsystem.   
Länsplanen ska bidra i omställningen till ett fossilfritt transportsystem. Att klimatmålen 
ska nås måste vara en central utgångspunkt för infrastrukturplaneringen.  
 
Regionen förklarar i Länsplanen att det finns en trend bland cykelfrågor att vid 
byggnation av cykelinfrastruktur kommer investerad krona inte lika många individer till 
gagn som vid investering på bilväg eller järnväg.   

 

Regionen kan i förslagna ”Utredning förutsättningar för sommarcykelväg 
och bymiljöväg” och ”Gång och cykelåtgärder – enkla åtgärder” arbeta mer med steg 1- 
och steg 2-åtgärder. Därigenom finns det möjlighet att ändra normer och beteenden och 
vi kan visa att cykelinfrastrukturen är värd att investera i när den kommer flera individer 
till gagn.  Här kan Regionen även dra nytta av cykelpotentialstudien. 
Idag saknas det underlag för fakta om cykling längs det statliga 
vägnätet. Kommunen anser att större satsning på ett förbättrat kunskapsunderlag för 
att klara av omställningen till ett fossilfritt transportsystem behövs. Inte minst bör 
cykeln som transportmedel lyftas tydligare i underlag i den regionala planeringen.  

 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning anser att Länsplanen behöver 
tydliggöra hur arbetet med steg 1 och 2-åtgärder ska stärkas, både i det statliga och 
kommunala genomförandet. Dessutom efterfrågas en tydligare målstyrning av 
infrastrukturplaneringen kopplat till omställningen till ett fossilfritt transportsystem där 
gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras högre.   

  
Samverkan mellan infrastruktur och bostadsbyggande   
Nytt i förslaget till kommande länsplan jämfört med tidigare var ett tydligare fokus på 
sambandet mellan infrastruktur och bostadsbyggande. Det är svårt för en enskild 
kommun att på egen hand möta de framtida planeringsutmaningar som följer med 
urbanisering, befolkningsutveckling och klimatförändringar. Det regionala perspektivet, 
som sätter in kommunen i ett större sammanhang, är avgörande för att kunna utveckla 
klimatsmarta strukturer för infrastruktur, vattenförsörjning samt arbets- och 
bostadsmarknad.   
 
För att uppnå Länsplanens mål ”Tillgängliga och attraktiva platser samt jämlikt och 
jämställt samhälle” behövs en samordnad och tvärsektoriell samhällsplanering mellan 
Region och kommuner. De olika sektorerna kan förstå sin påverkan och verka för ett mer 
klimatsmart samhälle och föra in sina delar till den fysiska planeringsprocessen.  
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VGS förslag till Länsplanen är att Regionen har en regionalt utvecklingsansvarig som 
ansvarar för regional fysisk planering som synliggör förutsättningar och 

ställningstaganden för regionen.  
 

 

Hela resan-perspektivet och cykling   
I Länsplanen beskriver Regionen att kopplat till hela resan-perspektivet 
är trafiksäkerhetsaspekten, fordonsflöden och trafikmiljön i övrigt avgörande för 
huruvida en sträcka är cykelbar och på vilken nivå den bjuder in till cykelbarhet. Det är 
cykelvägarna/-banorna som möjliggör och håller samman de övriga trafikslagen, 
exempelvis om det inte finns en GC-väg till en busshållplats så kan framkomligheten och 
möjligheten till hållbara resor försämras. I stället används bilen i högre grad till hela 
resan.   
Ockelbo kommuns inspel till länsplanen kan bidra till mer hållbart resande, ökad 
trafiksäkerhet och hela resan-perspektivet.   
 
Begreppet ”hela resan” handlar om hur olika färdmedel samverkar för att skapa en 
bättre helhet. Sambandet med cykel och kollektivtrafik är viktigt. Hela resan inkluderar 
dock även andra situationer, tex mål på vägen mellan hem och arbete. Hela resan ur 
användarperspektiv kan ofta vara att få hela transportbehovet att fungera, för såväl 
pendling som fritidsresor.  
 
Om länsplanen önskar sätta fokus på hela resan-perspektivet så är cykelvägen mellan 
Ockelbo och Mo ett exempel där detta perspektiv saknas för tillfället. Den planerade 
sträckningen innebär inte en sammanhängande GC hela sträckan fram till resecentrum 
och kollektivtrafik. 
 

 

 

Ett väl underhållet vägnät är grundläggande 
Som glesbygds- och pendlingskommun är vi beroende av att vårt vägnät håller en god 
standard och underhålls proaktivt. I Ockelbo kommun finns många småföretagare inom 
lant- och skogsbruk och inom de näringarna är det vägarna som är av främsta intresse 
vad gäller infrastruktur. Vi har också en växande besöksnäring och för att nå attraktiva 
platser och aktiviteter krävs en trygg infrastruktur i form av bra vägar. 
 
Ockelbo kommun har som målsättning att växa. Det ställer krav på infrastrukturen i hela 
kommunen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Samhällsbyggnads- och kommunstyrelseförvaltningarna, Ockelbo kommun, november 2021. 
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Missiv – Remissförslag av Regional transportplan 
för Gävleborgs län 2022 – 2033 
 
Enligt uppdrag från Regeringen om att ta fram ny länsplan för regional 
transportinfrastruktur skickar härmed Region Gävleborg ut 
Hållbarhetsnämndens remissversion av Regional transportplan för 
Gävleborgs län 2022 – 2033, länsplan. 
 
Remissen är ute hos remissinstanserna under perioden 1 november – 31 
januari. Yttrandet skickas till rg@regiongavleborg.se. Ange HN2021/64 
Yttrande länsplan 2022-2033 Gävleborgs län i rubriken för att handlingarna 
ska registreras rätt. 
 
I remissen finns:  
Regional transportplan för Gävleborgs län 2022 – 2033  
MKB för länsplan 
SEB för tre av de namngivna objekten 
 
Vid frågor är ni välkommen att kontakta Julia Cederstrand på 
julia.cederstrand@regiongavleborg.se eller 026-158046. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Julia Cederstrand 
______________________________ 
Strateg 
+4626158046 
julia.cederstrand@regiongavleborg.se 
www.regiongavleborg.se 
 
Region Gävleborg 
Regional utvecklingsförvaltning 
Samhällsplanering infrastruktur och ekocenter 
 
Tillsammans skapar vi goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg 
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1 Inledning 
Den regionala infrastrukturplanen för Gävleborg, länsplan för regional 
transportinfrastruktur, fastställer åtgärdsplaneringen för länet för åren 2022 
– 2033. Gävleborgs infrastrukturplanering ska bidra till den regionala 
utvecklingsstrategins (RUS) mål om tillgängliga och attraktiva platser, 
jämlikt och jämställt samhälle samt konkurrenskraftigt näringsliv och 
hållbar arbetsmarknad. Länsplan för regional transportinfrastruktur utgår 
från regeringens infrastrukturproposition Framtidens infrastruktur - 
hållbara investeringar i hela Sverige prop. 2020/21:151 där det framgår att 
Gävleborg tilldelas en planeringsram om 1060 miljoner kronor efter 
uppräkning från innevarande år.  

1.1 Sammanfattning 
Syftet med den regionala infrastrukturplanen är att redogöra för vilka objekt 
som har prioriterats och fått finansiering, såväl i form av helfinansierade 
infrastrukturåtgärder via länsplan som samfinansierade åtgärder mellan 
länsplan och nationell plan eller kommunal medfinansiering. 
Prioriteringarna av och inriktningarna presenteras under rubrik 4 -
Genomförande. 
 

1.2 Infrastruktur som berörs av länsplanen 
Ambitionen med länsplanen är att verka för en helhet i det regionala 
transportnätet, där koppling mot det lokala och nationella transportnätet ska 
möjliggöra hållbara transportvanor och ökad folkhälsa. Länsplanen har sitt 
verkningsområde inom det regionala statliga vägnätet, som innefattar 
samtlig statlig infrastruktur i Region Gävleborg exklusive järnvägen samt 
Europavägarna E4, E16, E45 samt länsväg 56. Länsplanen har även i 
uppdrag att medfinansiera åtgärder i linje med förordning (TDOK 2018-
0498) om statlig medfinansiering till det kommunala och enskilda vägnätet. 
Åtgärdsområden och omfattning för statlig medfinansiering redogörs under 
Rubrik 4 Genomförande.  
 
Fokus i planens egna projekt, såväl som ramarna för möjlig 
medfinansiering, ligger på en infrastruktur som skapar förutsättningar för 
ett ökat hållbart resande, där de sociala, ekonomiska och miljömässiga 
aspekterna ska samverka för en transportinfrastruktur i enlighet med 
regeringens direktiv om förslag och fastställelse av länsplan (utifrån rskr. 
2020/21:409) och Gävleborgs Regionala utvecklingsstrategis mål. 
 
Planens strategiska inriktning och ekonomiska prioriteringar utgår från ett 
regionalt förhållningssätt. Mål, och inriktning, såväl som planerade objekt 
och ekonomisk fördelning ska även avspegla inriktningarna i regionalt 
styrande dokument, den nationella transportpolitikens övergripande mål, 
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funktionsmål och hänsynsmål samt regeringens direktiv för 
länstransportplan. Styrande regelverk för utformning av länsplan framgår i 
förordning (1998:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur 
samt förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. 
 
I länsplanen finns ett antal viktiga prioriteringar, målkonflikter samt 
osäkerheter som behöver hanteras löpande. Huvudinriktningen för 
planperioden 2022-2033 är att arbeta med hållbara transporter där 
förbättrade förutsättningarna för kollektivtrafiken, med utökat fokus på hela 
resan och möjliggörande av hållbara kombinationsresor är en viktig aspekt. 
Hela resan aspekten har regionens kollektivtrafikförvaltning arbetat med 
sedan tidigare, och utgår från hur olika färdmedel samverkar för att skapa 
en bättre helhet. Andra viktiga inriktningar är att länsplanen ska bidra till 
omställningen till ett fossilfritt transportsystem och att åtgärder som stödjer 
bostadsbyggande ska prioriteras. 

2. Uppdraget 
Region Gävleborg har i uppdrag att upprätta och fastställa länsplan för 
regional transportinfrastruktur. Detta sker normalt vart fjärde år utifrån 
regeringens direktiv. För att tydliggöra ämnesområdet benämns länsplanen i 
vissa sammanhang även som regional infrastrukturplan. 
 
Länsplanen antas av Regionfullmäktige och det är Hållbarhetsnämnden som 
har ansvaret för framtagande och genomförande av planen. Årligen antar 
Hållbarhetsnämnden en verksamhetsplan med utblick mot de 
nästkommande tre åren. Verksamhetsplanen beskriver vad som ska 
prioriteras för genomförande utöver namnsatta objekt. 
 

2.1 Regeringsuppdraget 
Region Gävleborg är en av 21 länsplaneupprättare och har därmed i 
uppdrag från regeringen att ta fram ett förslag på länsplan enligt tilldelad 
ram. Med anledning av riksdagsbeslutet den 23 juni 2021 om 
infrastrukturpropositionen, har regeringen delgett direktiv om framtagande 
av nationell plan och länsplan rskr. (2020/21:409).  
 
Direktivet innebär att Trafikverket och landets länsplaneupprättare får i 
uppdrag att redovisa hur de ekonomiska ramarna ska fördelas, och hur 
fördelningen ämnar öka måluppfyllelsen av det övergripande 
transportpolitiska målet och dess jämbördiga undermål - hänsyns- och 
funktionsmålen. Fördelningen ska också genomföras med syfte att öka 
måluppfyllelse av klimatmålet om en minskning av växthusgasutsläpp från 
inrikes transporter med 70 % senast 2030, samt nollvisionen om noll antal 
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omkomna till följd av trafikolyckor samt att antalet allvarligt skadade ska 
minska med 25 % inom samma tidsram. 
 
Direktivet lyfter sex särskilt viktiga aspekter som infrastrukturåtgärderna i 
länsplaner och nationell plan ska bidra till. Dessa är  
 

- Tillgänglighet 
- Nationella klimatmålen 
- Vidgade arbetsmarknadsregioner 
- Regional utveckling 
- Sammanhållning i landet 
- Sveriges konkurrenskraft  

 
Fokus från Regeringen ligger på ökad transporteffektivitet som ett viktigt 
medel för att bidra till dessa. Infrastrukturåtgärderna ska, i samband med 
ovan sex områden, också hanteras enskilt utifrån fyrstegsprincipen (se 
vidare under rubrik 3.1). Slutligen framgår att regeringen uppdrar åt 
länsplaneupprättarna att planen ska i sin helhet beskriva hur den bidrar till 
att öka transporteffektiviteten i samhället. 
 

2.1.1 Transportpolitiska mål 
Regeringen beslutade om de transportpolitiska målen 2008 i propositionen  
Mål för framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:93).  
 
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i hela landet. Det övergripande målet har 
preciserats i ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Funktionsmålet och 
hänsynsmålet ska ses som jämbördiga. 
 
Funktionsmålet  innebär att transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet 
med god kvalitet och användbarhet. Funktionsmålet ska även bidra till att 
transportsystemet är jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors 
respektive mäns transportbehov. 
 
Hänsynsmålet innebär att utformning, funktion och användning ska 
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det 
övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsnormer nås samt 
bidra till ökad hälsa.  
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2.2 Inriktning 
Den regionala infrastrukturplanen tar avstamp i den regionala 
utvecklingsstrategin och inriktar sig på de mål som berör den regionala 
infrastrukturen i störst utsträckning. Dessa är tillgängliga och attraktiva 
platser, jämlikt och jämställt samhälle. En viktig uppgift är att genom 
infrastrukturinvesteringar förbättra förutsättningarna för att öka 
kollektivtrafikresande för att nå dessa mål. Till grund för arbetet återfinns 
även Region Gävleborgs infrastrukturprogram med tillhörande 
systemanalys och det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 

2.3 Roller och ansvar 
Länsplanens budget och ekonomiska tilldelning beslutas av regeringen och 
fastställs i och med antagandet av den nationella planen för 
transportinfrastrukturen. I Gävleborg fastställs länsplanen med målbild och 
föreslagna åtgärder av Regionfullmäktige i Gävleborg. Trafikverket är 
sedan utförare av åtgärderna.  
 

 
Figur 1 Schematisk bild över rollfördelningen mellan berörda aktörer för länsplanen. Trafikverket 

Regionen ska samråda med länets kommuner och andra relevanta aktörer 
vid framtagandet av nya planer. Likaså genomförs samtliga åtgärder fysiskt 
i någon kommun, varför en aktiv dialog och ett nära samarbete med aktuell 
kommun, Trafikverket och Regionen är viktigt vid åtgärdernas 
genomförande.  

2.4 Länsplan 2018-2029 
Fastställd länsplan för perioden 2018 – 2029 klarlade att ambitionen var att 
skapa ett transportnät som ökar tillgängligheten för länets invånare och 
besökare. Fokus låg på en infrastruktur som skapar förutsättningar för ett 
ökat hållbart resande i kombination med trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 
Länsplanen ämnade bidra till positiv regional utveckling. En viktig uppgift 
är att möta de investeringsbehov som är kopplade till trafikplanen som 
förverkligar det som anges i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 
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Nytt för denna länsplan jämfört med tidigare var ett tydligare fokus på 
sambandet mellan infrastruktur och bostadsbyggande. 
 
Gällande länsplan med planeringsperiod 2018 – 2029 var den första planen 
som fick ökade investeringar för bostadsbyggande som utpekad åtgärd i 
regeringsuppdraget, där syftet främst var att koppla ihop 
samverkanseffekterna mellan infrastrukturinvesteringar och 
bostadsförsörjningen. Under planperiodens första del har en nationell 
utredning genomförts, med Knivsta kommun i Region Uppsala som 
föregångsexempel, för hur infrastruktur samverkar med bostadsförsörjning i 
den kommunala planeringen. Den regionala infrastrukturen blir en viktig 
part där kollektivtrafiken är ett viktigt komplement till övriga 
transportmedel, men också infrastrukturen utmed de regionala vägarna som 
möjliggör transporter mellan tätbebyggda områden. 
 
I länstransportplanen 2018 – 2029 är bostadsförsörjningen som uppdrag 
beskrivna enligt nedan. 

2.4.1 Bostäder som utpekad åtgärd från regeringsuppdraget 
Regional infrastrukturplan Gävleborg 2018-2029 har jobbat mot 
regeringsuppdraget genom att se vilka åtgärder i länet som i störst mån 
möjliggör för ökade förutsättningar för bostadsbyggande, där bland annat 
nya tågstationen Gävle Västra samt väg 83 Bollnäs – Valsta möjliggör för 
ökat bostadsbyggande i ytterkanterna av huvudorterna med hållbara 
transportsätt. 
 

2.5 Mål för regional länstransportplan 2022 – 2033  
Regional infrastrukturplan för Gävleborg 2022 – 2033 bygger på fyra 
målområden som utgår från den regionala utvecklingsstrategins mål om 
Tillgängliga och attraktiva platser samt Jämlikt och jämställt samhälle. 
Målen är valda utifrån utpekade åtgärdsområden i Regeringens direktiv om 
revidering av länsplaner, transportpolitikens övergripande mål, 
hänsynsmålet och funktionsmålet samt det nationella klimatmålet för 
transportsektorn om minskade växthusgasutsläpp om minst 70 procent. 
 
Målen beskrivs enskilt och har sedan kopplade regionala styrdokument som 
beskrivs ytterligare till varje målområde och hur styrdokumentet kopplar an 
till länsplanens arbete för måluppfyllelse.  

111



 

 Utskriftsdatum: 21 oktober 2021 

 
 

1. Attraktiva platser och goda livsmiljöer för boende, arbete, 
företagande och besökare 
Infrastruktursatsningar ska prioritera åtgärdsförslag som bidrar till ökad 
tillgänglighet, sammanhållning i hela länet och en positiv regional 
utveckling. Detta mål är ett övergripande mål 
som ämnar värna som samtliga aspekter. En god 
livsmiljö skapas när balansen mellan det 
ekologiska, ekonomiska och sociala samspelar. 
 
Länstransportplanen ska verka för att möjliggöra 
hållbara transporter mellan hem och arbete, 
skapar förutsättningar för hållbara transporter för 
näringslivet och en god livsmiljö för den enskilde 
individen. Tillgänglighet genom olika 
transportinfrastruktur, trafiksäker utformning 
samt kapacitetshöjningar av väg och järnväg för 
att möjliggöra konkurrenskraftiga tjänster för 
näringsliv, hushåll och offentlig sektor.  
 
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 är 
antagen av Regionfullmäktige. Denna anger som mål att ”Jordbruksarealen 
i länet ska inte minska”. Som åtgärd för att nå detta mål anges att ”Region 
Gävleborg beaktar jordbruksmark och tar hänsyn till handlingsplanens mål 
vid infrastruktursatsningar i den regionala infrastrukturplanen.” 
Vid kommande infrastrukturinvesteringar är det därför viktigt att beakta om 
jordbruksmark påverkas och i så fall hur inverkan kan minimeras och/eller 
kompenseras för med iordningsställande av ny jordbruksmark.  
Detta görs lämpligen i dialog mellan Region Gävleborg, Trafikverket samt 
berörda kommun/er.  
 

Figur 2 Beskrivning av mål 1 och dess prioriterade 
insatsområden, från Region Gävleborgs RUS 
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2. Robust och kapacitetsstark infrastruktur med hög tillgänglighet för 
godstransporter och personresor inom länet och över länsgränser 
Infrastruktursatsningar ska bidra till större 
funktionella studie- och 
arbetsmarknadsregioner, regional utveckling 
samt Sveriges konkurrenskraft. Målet ska även 
beakta de ekonomiska och ekologiska 
aspekterna av hållbarhetsdimensionerna för att 
balansera behovet av åtgärder som motiverar 
och skapar förutsättningar för transporter som 
är hållbara för framtiden. 
 
Länstransportplanen ska verka för att en större 
del av det funktionellt prioriterade vägnätet för 
gods och personresor är utformat för en 
transporteffektiv användning. Vägnätet behöver 
underlätta för godstransporternas 
transporteffektivisering som exempelvis 
innebär att frakta mer gods i samma transport, 
vilket ökar kraven på väg och järnvägens utformning.  
 
Även persontransporterna kommer att fortsätta effektiviseras och 
infrastrukturen behöver möta denna utveckling med en kapacitetssäkrad 
infrastruktur för olika transportslag. 
 
Trafikförsörjningsprogram  
Trafikförsörjningsprogrammet beskriver strategiska målsättningar, önskade 
effekter och utvecklingssteg för den regionala kollektivtrafiken inom länet. 
Under länsplanens revidering ligger ett uppdrag hos kollektivtrafik-
förvaltningen om att ta fram ett nytt Trafikförsörjningsprogram.  
 
Inför varje nytt trafikår fastställs en trafikplan som innehåller en detaljerad 
beskrivning över det kommande årets trafikutvecklingsåtgärder inom 
kollektivtrafiken. Vid genomförandet av länsplanen är det viktigt att 
samordna arbetet med det som sker inom det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet med tillhörande trafikplan. Vissa 
infrastrukturåtgärder kan genom sin tillkomst leda till en förbättrad 
länsöverskridande kollektivtrafik. Inom länsplanen finns även en bilaga 
som anger identifierade åtgärdsbehov inom infrastrukturområdet utifrån 
arbetet med trafikplanen, se bilaga 5 - Kollektivtrafikåtgärder.  
 
Godstransporter i ett regionalt perspektiv 
Länet karakteriseras av basindustri och har stora företag inom skogsbruk 
och tillverkning av träprodukter, papper och massa samt gruv- och 
stenkolsprodukter och metaller och metallprodukter. Det är också inom 

Figur 3 Beskrivning av mål 2 och 3 samt deras prioriterade 
arbetsområden. Från Region Gävleborgs RUS 
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dessa branscher som de största godsmängderna genereras. Företagen är 
samlade kring de större städerna och runt de två nord–sydliga 
väg/järnvägsstråken och förbindelserna däremellan samt hamnarna. De 
olika branscherna uppvisar lite olika koncentrationer geografiskt men det är 
tydligt att både produktion och förbrukning återfinns längs de större 
stråken. 
 
En stor del av godsvolymerna består av rundvirke och fast bulk som till 
största del transporteras på väg. Det finns dock företag med stor andel 
järnvägstransporter och sjötransporter. Det som går på sjö är i första hand 
uttransporter av sågade trävaror/träprodukter och massa. 
 

3. En fossiloberoende transportsektor och ett hållbart resande 
Infrastrukturen ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och minskad 
energiåtgång inom transportsektorn. Infrastrukturen ska öka möjligheterna 
till effektiva transporter av både människor och gods inom alla 
transportslag. Detta mål ämnar att värna om miljömässig hållbarhet i 
utvecklingen av våra transporter. 
 
Länsplanen ska verka för insatser som bidrar till en väl fungerande och 
hållbar infrastruktur. Insatser som utvecklar hållbara resor och transporter, 
även insatser som bidrar till ändrade resvanor, är av vikt för att effektivisera 
transportarbetet.  
 
I den Regionala utvecklingsstrategin för Gävleborg 2020 – 2030 finns idag 
mål om fossilfria transporter till 2030, och på sikt klimatneutralitet. 
Transportsektorn står för en av de största delarna av växthusgasutsläpp i 
Gävleborg och är därför en nyckelfaktor i att nå uppsatta klimatmål. En 
central del i detta arbete är att möjliggöra för emissionsfria transportmedel 
och tillhörande infrastruktur samt omvandlingen av nuvarande fordonsflotta 
till fossilfria alternativ. Parallellt med detta behövs satsningar inom 
beteendeförändringar och innovativa transportlösningar, där en viktig del är 
att flytta över transporter från personbil till andra alternativ. 
 
Trafikförsörjningsprogram 
I uppdraget för revidering av Trafikförsörjningsprogrammet ligger extra 
tyngd på att det nya trafikförsörjningsprogrammet ska lägga ökat fokus på 
hållbarhet och där i arbeta in såväl regionala inriktningsmål, men även 
större mål på nationell och internationell nivå, exempelvis agenda 2030. 
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4. Jämställd och likvärdig infrastruktur 
Transportsystemet ska även vara tillgängligt för 
så många samhällsgrupper som möjligt. 
Olycksrisker ska byggas bort och transportslag 
som bidrar till förbättrad hälsa prioriteras 
särskilt. 
 
Länets infrastruktur ska vara jämställd ur ett 
individperspektiv och likvärdig ur ett 
geografiskt perspektiv. För att nå en hållbar 
utveckling i länet måste samtliga tre 
hållbarhetsdimensioner integreras i 
utvecklingsarbetet. Detta mål ämnar att 
fokusera på social hållbarhet. 
 
Cykelplaner 
Inom region Gävleborg återfinns två cykelplaner, en av mer strategisk 
karaktär för utformning och behov på generella premisser och en som 
fokuserar mot genomförandet av åtgärder som är inspelade. Den strategiska 
planen, Cykla i Gävleborg, ska vara vägledande i planeringen av regional 
infrastruktur samt säkerställa effektiva investeringar i cykelinfrastruktur i 
Gävleborg. Planen belyser olycksstatistik, cykelpotential, hjälmanvändning 
samt vinster med cykling vilka är viktiga aspekter i planeringen av 
cykelobjekt.  
 
Planen består även av sex insatsområden för att uppnå ökad och säker 
cykling i Gävleborg, vilka är Planera för cykeln, Gör cykling attraktivt, 
Ta cykeln i, till och från kollektivtrafiken, Upplev Gävleborg på cykel, 
Låt barnen cykla, Pendla med cykel. 
 
Regionens cykelplan, som är framtagen under föregående länsplan 2014 – 
2026, är ett genomförande dokument där Trafikverket är en huvudaktör i 
utformningen. Planen fastslogs 2018 och redogör för vilka inspelade 
cykelvägar som inkommit vid kommundialoger i samband med 
framtagandet och har sedan legat till grund för vilka cykelvägar som har 
prioriterats inom ramen för Länsplanen, såväl föregående länsplan 2018 – 
2029 som denna. 
Barnkonventionen 
Från och med 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. 
Konventionen har innan dess verkat som ett stödjande dokument men har 
genom lagreformen fått genomslag på bred front och kan starkt härledas till 
infrastrukturutvecklingen på såväl lokal, regional och nationell nivå.  
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Jämställdhetsintegrering 2022 – 2025 
Transportsystemet ska vara utformat så att det svarar mot både kvinnor och 
mäns transportbehov. Rapporten är redovisning av det regeringsuppdrag om 
att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering som gavs Trafikverket den 
1 oktober 2020. 
 
Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas 
i all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, 
flickor och pojkar kan leva jämställda liv. Uppdraget går i linje med det 
transportpolitiska funktionsmålet.  

3. Planeringsförutsättningar 
Regionens geografiska läge skapar förutsättningar för in- och utpendling till 
våra grannlän som har egna starka arbetsmarknadsregioner, men också 
pendling mellan kommuner utifrån olika näringar. Ur ett storregionalt 
perspektiv har Region Gävleborg närheten till Uppsala-Arlanda-Stockholm 
med såväl internationell flygplats som en stark arbetsmarknad och breda 
utbildningsmöjligheter.  
 
Gävleborg består av fem arbetsmarknadsområden, tio kommuner och 
omkring 80 tätorter. I regionens systemanalys av ortstrukturer framgår att 
över 80 procent av länets befolkning bor i någon av tätorterna, men länet är 
geografiskt stort och tätorterna ligger därmed relativt utspridda. Länets 
geografiska bredd skapar ett stort behov, ur ett regionalt 
utvecklingsperspektiv, av starka samband och tillgänglighet mellan tätorter. 
Detta är viktigt för att kunna stödja en positiv utveckling i alla delar av 
regionen. 

3.1 Från nationell nivå till lokal 
Regional utveckling är det steg som ska få samspelet mellan det nationella 
och det lokala att gå i en gemensam riktning. Denna utveckling sker genom 
incitament, strategier och samverkan tillsammans med de lokala aktörerna, 
övriga regioner samt nationella och internationella aktörer. Arbetet 
fokuserar under denna planperiod på hur Region Gävleborg ska agera i 
samspel med det storregionala, genom att samverka med gemensamma 
nyttor men också genom att dra lärdomar som kommer lokala aktörer så 
som kommunerna i länet till nytta. 
 
I det Infrastrukturprogram som togs fram 2013 inleds arbetet med våra 
stråk, för att möta den storregionala infrastrukturen. År 2018 fastslogs 
regionens Systemanalys av ortstrukturer, tillväxtmotorer och funktionella 
samband, som tydliggör hur det inom den egna regionen finns samband 
mellan våra omkring 80 tätorter och hur en tätorts utveckling kan ge 
positiva effekter för andra. Länsplanen för Region Gävleborg arbetar 
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därmed med sambanden mellan de olika strukturerna och hur de regionala 
stråken ska ingå i arbetet med åtgärder inom ramen för länsplanen. 
De regionala stråken utgår från det nationella perspektivet för 
Mellansverige, som i samband med framtagande av Nationell plan 2022 – 
2033 genomgår en geografisk bristanalys på systemnivå, där figur 4 
redovisar för Trafikverkets region mitts stråk.  
 

 
Figur 4 Stråk för bristanalys av Trafikverket, Rapport Geografiska brister på systemnivå 

I denna bristanalys framhävs tre stråk som berör Region Gävleborgs 
geografi. Det är: 
 Stråk 2: Noden Stockholm – Gävle – Sundsvall – Örnsköldsvik – Umeå – Luleå – 

Härjedalen – Finland.  
 Stråk 7: Mjölby – Örebro/Karlstad – Ludvika – Falun – Gävle 
 Stråk 8: Norrköping – Eskilstuna – Gävle 

Samtidigt som infrastrukturen ska gå i en utveckling som gynnar pendling 
utmed de nationella, regionala och lokala stråken, så ska infrastrukturen gå i 
en linje där transportsektorn i sin helhet ska minska sina klimatutsläpp med 
minst 70 procent. Dessa två perspektiv ska gå gemensamt framåt, 
tillsammans med det regionala målet om att möjliggöra för att bo och verka 
i hela länet.  

117



 

 Utskriftsdatum: 21 oktober 2021 

 
 

3.1.1 Stråk 
Region Gävleborg arbetar utifrån ett flertal olika styrdokument, såväl inom 
den interna organisationen som från externa parter. Genomsyrande i 
samtliga dokument blir en kontinuerlig viljeriktning om stråk genom det 
egna länet men också stråk som binder länet till omvärlden. En 
genomgående beskrivning och prioritering av de interna stråken finns i 
Region Gävleborgs Infrastrukturprogram – med systemanalys. Stråken 
visualiseras nedan på en övergripande nivå. 
 

 
Figur 5 Strukturbild för regionala stråk inom och ut mot omvärlden från Region Gävleborgs regionala 
utvecklingsstrategi 

Inom Region Gävleborgs Infrastrukturprogram har fem olika stråk pekats ut 
som extra viktiga ur ett regionalt perspektiv. Inom dessa stråk finns starka 
samband mellan olika orter, vilket skapar stor vikt i infrastrukturen för att 
ha god framkomlighet och möjliggöra för medborgare att leva och verka i 
hela länet. 
 
Stråken visualiseras i figur 6 och benämns enligt nedan: 
 Ostkuststråket: Stråket benämns lika inom våra två södra regioner 

och går från Stockholm i söder, genom hela länet utmed kusten 
vidare mot Sundsvall och Umeå i norr 
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 Bergslagsbanan: Med utgångspunkt i Gävle hamn i öst in mot 
Falun/Borlänge i väst vidare mot Örebro som nav söderut 

 Norra stambanan: Från Gävle i söder upp mot Ljusdal i norr av 
länet, vidare mot Östersund.  

 Bergslagsdiagonalen: Länets centrala stråk, med förbindelse mot 
Ostkustbanan genom Söderhamn i öst in mot Norra stambanan och 
Ovanåker i väst. 

 Riksväg 84: Hudiksvall – Ljusdal - Sveg 
 
Ser man till godsens flöde utmed vägnätet till och från länet, så är Dalarnas 
län den geografiska destination som gods främst skickas till och från 
Gävleborg följt av Uppsala och därefter Stockholm. I figur 7 visas 
prioriterade järnvägs- och vägnätet för godstransporter där grön sträckning 
är järnväg och rosa sträckning är vägnät. 
 

 
Figur 6 Prioriterade godtransportsträckor på väg- och järnväg. Från Godsflödesanalysen 2015 
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3.2 Planeringsprocesser för infrastruktur 
För att säkerställa att det sätts in rätt typ av åtgärd efter att en brist har tagits 
fram så arbetar Region Gävleborg tillsammans med Trafikverket Region 
Mitt med vad som kallas Fyrstegsprincipen. Principen handlar om att 
investeringsåtgärder ska prövas förutsättningslöst i fyra steg innan åtgärder 
beslutas. Fyrstegsprincipen anammas i ett utredningsskede, av Trafikverket 
kallad Åtgärdsvalsstudie, ÅVS. 
 

 
Figur 7 Metodik för åtgärdsvalsstudier från VGU-guide Utformningsprocess 

Åtgärdsvalsstudier i sin tur är dels ett underlag för hantering av Namnsatta 
objekt, samt en egen utredningshantering för att ha ett kontinuerligt 
underlag för vilka åtgärdsbehov som finns utmed statligt vägnät inom länet. 
 
För att bli ett Namnsatt objekt i Länsplanen är huvudprincipen att bristen 
redan ska ha genomgått en förberedande studie (oftast ÅVS) med 
utgångspunkt i fyrstegsprincipen. Därefter görs ett ställningstagande av 
ingående parter, för val av åtgärder. I åtgärdsvalsstudier finns också ofta 
förslag på steg 1- och 2-åtgärder. Det vore önskvärt att även dessa åtgärder 
kunde finansieras med medel från Länsplanen, men enligt förordningen om 
statlig medfinansiering får Länsplanens ekonomiska ram inte användas för 
statlig medfinansiering till kommunala icke-fysiska åtgärder (i enlighet med 
de första stegen i fyrstegsprincipen). Landets planupprättare samt Sveriges 
kommuner och regioner har under lång tid och vid upprepade tillfällen lyft 
problemet med att länsplanerna enbart kan bidra med statlig 
medfinansiering till fysiska åtgärder och begärt en förordningsförändring. 
 
Vad gäller genomförandet av steg 1- och 2-åtgärder i statlig regi, har 
Trafikverket meddelat att de inte kan eller får arbeta med detta i någon 
större utsträckning enligt lagar och förordningar, annat än i särskilda 
regeringsuppdrag dnr TDOK 2018/0498. 
 

3.2.1 Fyrstegsprincipen 
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1. Tänk om  

Kan transportbehoven minskas eller 
andra transportsätt användas, kan 
behovet av resande påverkas, kan viss 
trafik som i dag går på väg flyttas 
över till järnväg eller kan 
kollektivtrafiken utvecklas?  
 

2. Optimera  

Kan väg- eller järnvägsnätet utnyttjas 
effektivare, till exempel genom 
hastighetsanpassning, variabla 
hastigheter eller trafikreglering?  
 

3. Bygg om 

Går det att lösa problemen genom förbättringar och mindre ombyggnader, 
till exempel breddning, förlängning av plattformar vid stationer, rätning av 
kurvor eller förstärkning?  
 

4. Bygg nytt  

Krävs nyinvesteringar eller större ombyggnader, till exempel en ny 
trafikplats, ny mötesstation eller en helt ny väg eller järnväg? 
 
Åtgärdsexempel fördelat utifrån fyrstegsprincipen 

 

3.2.2 Från brist till åtgärdsplanering 
Brister utmed det regionala vägnätet sammanställs årligen och vid 
nyuppkomna brister/behov sätts åtgärderna in i åtgärdsplaneringen, där ett 
första steg är att utreda bristen. Om det är givet vad som krävs för att 
åtgärda bristen, eller om en åtgärd kan genomföras inom den befintliga väg- 
eller järnvägsanläggningen, följer oftast en enklare funktionsutredning 
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Optimera
Omfördelning av ytor
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Reseplanerare

Pendlarparkeringar
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Planskilda korsningar

Trimmningsåtgärder

Breddning
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ITS-system

Bygg nytt
Gång- och cykelvägar
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Cirkulationsplats
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innan man åtgärdar bristen. Om lösning på bristen inte är tydlig eller 
åtgärden kräver mer yta i anspråk blir nästa steg en åtgärdsvalsstudie. 
 
En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland 
annat kommuner och regioner. ÅVS är bland det första steget inför olika 
projekt och genomförs tidigt i planeringen för att berörda aktörer 
tillsammans ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder. 
 
Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och 
kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och 
tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom 
kostnadseffektiva åtgärder. Alla formella planeringsprocesser ska föregås 
av en åtgärdsvalsstudie. Initiativtagare till en åtgärdsvalsstudie kan vara 
Trafikverket, en kommun, en region eller en annan aktör. Varje år 
genomförs omkring 200 åtgärdsvalsstudier, varav många små studier. 
där arbetsprocessen ska säkerställa att fyrstegsprincipen används, att 
berörda aktörer hörs, och att en transportslagsövergripande ansats hålls. Det 
är således viktigt att det finns en tydlig fortsättning utifrån de åtgärder som 
rekommenderas.  
 
Prioriteringsgrunder åtgärdsvalsstudier  
Genom att använda sig av ett transportslagsövergripande synsätt kan 
åtgärder koordineras och genomföras samlat. Även drift- och 
underhållsarbeten bör, om möjligt, koordineras med andra åtgärder. På så 
sätt kan också steg 1- och 2-åtgärder genomföras effektivt och med hög 
måluppfyllelse. Nedan redogörs för processkartan för hur åtgärder går från 
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brist till åtgärd.

 
Figur 8 Från brist till åtgärd. Processkarta från Trafikverket 

 

3.3 Hållbarhetsintegrering 
Att stärka hållbarhetsarbetet inom den regionala utvecklingspolitiken 
uppger Tillväxverket har varit en tydlig ambition från regeringens sida de 
senaste åren. Dels genom tydliga skrivningar i Nationell strategi för hållbar 
regional utveckling i hela landet 2021 – 2030 där det bland annat framgår 
att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, ska vara en integrerad del 
av det regionala utvecklingsarbetet och ligga till grund för alla 
prioriteringar och i särskilda uppdrag. 
 
Viljeriktningen är även tydlig i regeringens uppdrag om att ta fram ny 
transportplan, dels Trafikverkets nationella plan men även regionernas 
länsplaner för regional transportinfrastruktur. I uppdraget klargörs att 
transportplanerna ska arbeta med åtgärder som går i linje med dels 
etappmålet för klimat, som innebär att växthusgasutsläppen från inrikes 
transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70 procent senast 
2030 jämfört med 2010. I Gävleborgs koldioxidbudget är det tydligt att 
transporter står för den största delen av växthusgasutsläppen och att 
utsläppen som helhet måste minska med 15 % per år för att ligga i linje med 
Parisavtalet. 
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Region Gävleborg är en av XX regioner som sökt ekonomiskt stöd för att 
aktivt jobba med att ta fram en modell för hur regionen kan integrera 
samtliga tre hållbarhetsdimensioner i regionens processer. 
Länstransportplanen för region Gävleborg 2022 – 2033 är ett av de första av 
Region Gävleborg antagna styrdokumentet som kommer inkludera denna 
typ av integrering. Processen kommer att fortsätta under planens 
verkställighetstid. 
 

 

4. Genomförande 
Investeringsåtgärder inom statligt väg- och järnvägsområde följer som regel 
under fyrstegsprincipen, som beskrivs mer grundligt nedan. 
Fyrstegsprincipen värderas under en utredningsprocess som vanligen 
omnämns som Åtgärdsvalsstudie, förkortat ÅVS.  
 
 

4.1 Principer för prioritering mellan objekt i Gävleborg  
Vid prioritering av infrastrukturobjekt vägs en stor mängd variabler 
samman. Hänsyn tas till behov av åtgärd, typ av åtgärd, effekt av åtgärd och 
mycket mer. Målkonflikter måste ständigt hanteras och flera intressen och 
intressenters synpunkter ska beaktas. Prioritering av infrastruktur är också 
en process som stäcker sig över lång tid och görs i flera moment. Det kan ta 
flera år från det att bristen konstateras till det att åtgärden kan pekas ut för 
genomförande, varpå det oftast tar ytterligare en tid innan utpekad åtgärd 
kan genomföras. 
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Genomförandet av länstransportplanen och dess åtgärder ska verka för 
planens måluppfyllelse i enlighet med kapitel 2.6 Mål för 
länstransportplanen.  
 
För att klargöra hur länsplanen kommer hantera investeringsobjekt, såväl 
större objekt som klassas som namngivna, men även andra åtgärder så 
beskriver denna rubrik vilka indikationer som är viktiga ur det regionala 
perspektivet för infrastruktursatsningar.  
 

 
Figur 9 Prioriteringsgrunder mellan objekt inom samma åtgärdsområde 

4.1.1 Namngivet objekt 
Namngivna objekt är utpekat viktiga objekt ur ett regionalt perspektiv som 
beräknas kosta mer än 50 miljoner kronor, i enighet med nya 
regeringsdirektivet från juni 2021. Ett namngivet objekt har ofta lyfts under 
en längre period som en brist i den statliga infrastrukturen, där den första 
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objekt

• Ska ha genomgått en åtgärdsvalsstudie
Undantag kan göras i de fall det på förhand är givet var som krävs för att åtgärda 
bristen eller åtgärd kan genomföras inom befintlig väg- järnvägsanläggning

• Ska ha föregåtts av dokumenterade steg 1- 2- åtgärder
Undantaget de åtgärder där de befintliga förutsättningarna inte möjliggör steg 1-2-
åtgärder

Cykelåtgärder

• Stråk för studie-/arbetspendling
• Användningspotential

Cykelpotentialstudie
• Fordonsflöde och trafikmiljö 

Beskriver trafikmiljön för cyklister utifrån trafiksäkerhet där en sammanvägning 
görs av bl a hastighet, olycksstatistik samt möjlighet till parallellvägar

• Turism och rekreation

Kollektivtrafik

• Stråk för studie- /arbetspendling
Prio på starka stråk

• Hela resan perspektivet
Blandade åtgärder för flera transportsätt där kollektivtrafik är en del i resan

• Tillgänglighetsanpassning

Statlig 
medfinansie

ring

• Kommunalt vägnät
• Enskilt vägnät
• Uppgår till maximalt 50 % av åtgärdens totala kostnad
• Utgår från varje åtgärdsområdes prioriteringsordning
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kostnadskalkylen GKI (Grov kostnadsindikation) bör ha varit del av en 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) eller annan utredning. Vissa objekt har andra 
utredningsunderlag som stödjer utformningsförslagen, vilket kan ses som 
likvärdigt en regelrätt ÅVS. 
 
För att ett objekt ska ses som aktuellt inom länstransportplanen ska åtgärder 
bidra till den regionala nyttan. Namngivna objekt ska ingå i något av de 
utpekade stråken, leda till hållbar regional nytta för person- och/eller 
godstransporter samt med fördel ge nytta över transportslagsgränserna. 
Åtgärder prioriteras högt om de ökar hållbar tillgänglighet, ger stor regional 
nytta och/eller skapar förutsättningar för ökad tillväxt i länet. 

4.1.2 Cykelobjekt 
Cykelobjekt inom länstransportplanens ramar berör enbart det statliga 
vägnätet. Ekonomiska medel finns avsatt för medfinansiering till 
kommunala cykelvägar, vilka behandlas årligen inom ramen för statlig 
medfinansiering. Vid prioritering av objektslista för cykelobjekt är en viktig 
grund att regionens genomförda cykelpotentialstudie visar på att det finns 
en potential för sträckan. Kopplat till denna potentialstudie har 
studiependling och arbetspendling inom ett avstånd om 15, 30 och 45 
minuters avstånd utvärderats.  
 
För att få en helhet i transportinfrastrukturen är det även i 
cykelprioriteringarna viktigt att anamma hela-resan perspektivet, som är 
inarbetat inom kollektivtrafikförvaltningens arbete och kan därmed vara 
stöttande i processen. Funktionen med denna prioriteringsgrund är att ta 
tillvara på begreppet ”rätt transportsätt för rätt resa” som är mer beprövat 
inom fordonsbränslen men är lika viktig i angreppsättet för transportval. 
Prioriteringsgrunden syftar till att prioritera objekt som möjliggör 
cykelresor eller del av resa där cykeln är en viktig pusselbit i hela resan från 
punkt A och B. Här inbegriper även parkeringsförutsättningar, resor med 
kollektivtrafik samt variation i gatunät. 
 
Kopplat till hela-resan perspektivet är trafiksäkerhetsaspekten en viktig 
grund. Fordonsflöden (årsdygnstrafik) och trafikmiljön i övrigt är 
avgörande för huruvida en sträcka är cykelbar och på vilken nivå den bjuder 
in till cykelbarhet. Som nämnts i inledningen så är Barnkonventionen 
numera lag vilket tydliggör vikten av att inte exkludera denna grupp av 
medborgare vid samhällsplaneringen. Parametern syftar till att beskriva 
trafikmiljön för cyklister framförallt utifrån trafiksäkerhet där en 
sammanvägning görs av bland annat hastighet, olycksstatistik samt 
möjlighet till parallellvägar eller avsaknad av parallellvägar.  

4.1.3 Kollektivtrafikobjekt 
Åtgärder inom länstransportplanen för Region Gävleborg ska i sin helhet 
bidra till ett mer hållbart transportsystem. En viktig aktör i det arbetet är 
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kollektivtrafiken, som möjliggör hållbara transporter på längre resor. För att 
möjliggöra en tillgänglig kollektivtrafik i hela länet måste därför 
investeringsåtgärder genomföras som möjliggör ökad andel resenärer med 
kollektivtrafiken. Inom ramen för länsplanen kan sådana objekt röra 
infrastrukturen, så som hållplatslägen, pendlarparkeringar för bil och cykel 
eller passage över väg för tillgänglighet till och från hållplatsläget. 
 
I linje med tidigare länsplan är huvudinriktningen även fortsättningsvis att 
förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken. Systemet med X-tåg 
innebär att de största restidsvinsterna finns att hämta genom förbättringar i 
järnvägssystemet i nordsydlig riktning och med förbättrade förutsättningar 
för busstrafiken i östvästlig riktning.  
 
I den senare delen av länsplanen återfinns större satsningar på 
kollektivtrafikåtgärder och gång- och cykelåtgärder. För att möta en 
omställning till ett fossilfritt transportsystem och åtgärder som stödjer 
bostadsbyggande prioriteras i planens senare del bland annat åtgärder inom 
gång och cykel högre än åtgärder för mötesseparering. I hela länet finns ett 
stort behov av bättre gång- och cykelvägar. Dessa har en stark koppling för 
målen Ökad tillgänglighet för personer och gods och Ett hållbart och 
säkert transportsystem.  
 
Utifrån en tydlig politisk vilja att öka tågresandet i enlighet med det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet kan järnvägsåtgärder som ökar 
kapaciteten prioriteras inom kommande års arbete. Utifrån utredningar och 
finansieringsmöjligheter mellan statliga anslag kan delar av planens 
åtgärders prioriteras om, exempelvis skjutas fram i tid.  
 
Trafikförsörjningsprogrammet är en grund för bedömning av vilken typ av 
åtgärder kopplat till kollektivtrafiken som prioriteras inom länsplanens 
ramar. Programmet är under revidering parallellt med länsplanen, och anses 
därför ha aktuella skrivningar om utvecklingsbehov i länet. Något som dock 
funnits inom kollektivtrafikens infrastrukturutveckling sedan förra 
Trafikförsörjningsprogrammet är Hela-resan perspektivet. Kollektivtrafiken 
värnar fortsatt arbetet med att möjliggöra för kombinationsresor. 
 

4.1.4 Trafiksäkerhetsobjekt 
Trafiksäkerhet inrymmer samtliga transportslag, vilket bidrar till att 
objekten kan variera avsevärt i såväl ekonomiska förutsättningar och 
utformningsförslag. Genomgående för trafiksäkerhetsarbetet är att 
åtgärderna ska gå i linje med de transportpolitiska målen, där nollvisionen 
är en viktig utgångspunkt.  I regeringens uppdrag till länsplaneupprättare 
framhävs etappmålet för trafiksäkerhet, som innebär att antalet omkomna 
till följd av trafikolyckor ska halveras till år 2030. 
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Åtgärder som bidrar till trafiksäkerhet för fler än ett transportslag anses 
högt prioriterat för finansiering inom ramen av länsplanen. Det av stor vikt 
att Region Gävleborg tillsammans med Trafikverket arbetar fram en god 
planberedskap med olika åtgärder som kan genomföras i fall ytterligare 
medel skulle tillkomma eller om det skulle frigöras medel från åtgärder 
inom länsplanen. Under en planperiod uppstår normalt också olika behov av 
mindre trimningsåtgärder, som ökar framkomligheten ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv. 
 

4.2 Åtgärdsplan för länsplan 2022 – 2033 
Länstransportplan för infrastruktursatsningar i Region Gävleborg 2022 – 
2033 innehåller främst satsningar på hållbara transporter genom 
kollektivtrafik- och cykelåtgärder samt trafiksäkerhetsåtgärder. Planen har 
lyft medel för utredningsbehov för att möjliggöra utredningar på regional 
nivå för att öka beredskapsnivån för de årliga åtgärdslistan som planeras 
inom arbetet med verksamhetsplaneringen. Nedan presenteras den 
ekonomiska fördelningen av tilldelad ram 1060 miljoner kr. 
 

 
Figur 10 Länsplanens ekonomiska fördelning fördelat på åtgärdstyp 
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4.3 Projektbeskrivning 
Den ekonomiska ramen på 1 060 007 000 kronor kommer fördelas på olika 
infrastruktursatsningar inom Gävleborg. 
 

4.3.1 Utredningar 
Lv 84 Hudiksvall – Medskog, trafiksäkerhet och hållbart resande  
Hudiksvalls kommun har under planperiodens föregående fyra år haft en 
etablering av ett större handelsområde väster om E4, omnämnt Medskog 
handelsområde. Vid etableringen av handelsområdet saknades höjd för 
framkomlighet för oskyddade trafikanter, där E4 är den största barriären. 
Vägområdet inbjuder inte till en trafiksäker blandtrafik, då flödet av 
motorfordon är höga och vägutformningen saknar förutsättningar för olika 
trafikslag att befinnas sig på ytan samtidigt.  
 
Utredningens arbete ska ta fram befintliga förutsättningar för oskyddade 
trafikanters möjlighet till att använda vägområdet samt se över behov av 
åtgärder utifrån fyrstegsprincipen för att öka en likvärdig framkomlighet för 
olika trafikanter till och från handelsområdet. Utredningen ska se över 
behov av trafiksäkerhetsåtgärder, åtgärder för att möjliggöra gång- och 
cykel samt kollektivtrafikens behov. Den ekonomiska ramen tar höjd för 
framtida vägplanskostnader, men fastställd finansiering för projektets 
genomförande tas fram under utredningens framdrift. 
 
Regional cykelplan 
Trafikverket beslutade 2018 om en regional cykelplan för Gävleborg med 
fokus på infrastrukturåtgärder för cykel på statliga vägar. Visionen var 
”Tillsammans arbetar vi för att vi i Gävleborg ska cykla mera”. Syftet var 
att skapa ett konsekvent arbetssätt för prioritering av cykelinfrastruktur för 
ett mer hållbart samhälle.  
 
Revidering av denna plan ska utgå ifrån Regionens strategiska cykelplan 
Cykla i Gävleborg som lyfter insatser för ökad och säker cykling samt 
utifrån Regionens cykelpotentialstudie för Gävleborg som visar på 
potentialen för arbets- och studiependling. Utredningen av cykelobjekten 
ska tydligt beskriva vilka objekt som prioriteras eller inte prioriteras i 
Länsplanen. 
 
Utredning av perrongförlängning och tillgänglighet X-län 
Infrastrukturens utveckling förändras, såväl inom godstransporter som inom 
kollektivt resande. Utvecklingen går mot att fler och fler transporter ska 
nyttja samma yta som finns tillgänglig, men att fordonen som färdas där blir 
längre, tyngre och/eller högre. Denna utveckling har under en tid 
diskuterats inom ramen för hållbara godstransporter, men inför revidering 
av länsplanen 2022 har kollektivtrafikförvaltningen lyft behovet av att 
utreda de perronger som finns i befintlig järnvägsinfrastruktur för att 
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klargöra hur de är rustade för en framtida möjlig utveckling av regiontågens 
utveckling. 
 
Utredning förutsättningar för sommarcykelväg och bymiljöväg 
Inom ramen för länstransportplanen ingår som ett av huvudmålen för 
planen att arbeta för ett jämställt och jämlikt transportnät. En trend bland 
cykelfrågor är dock att vid byggnation av cykelinfrastruktur når investerad 
krona inte lika många individer till gagn som vid investering på bilväg eller 
järnväg. En annan aspekt är att behovet av att kunna transportera sig på 
cykel även utmed det mindre prioriterade vägnätet är lika stort som utmed 
det funktionellt prioriterade vägnätet och det behövs en analys av vägnätet i 
sin helhet för att tillmötesgå detta. 
 
Utredningen ämnar ligga som ett underlag för den fortsatta regionala 
planeringen av cykelåtgärder, dels för att öka transparensen och dialogen 
mellan Region, Trafikverket region mitt och länets kommuner men också 
för att påvisa de fluktuerande förutsättningarna som gäller inom länet som 
helhet. Då regionens geografi är stor i sitt geografiska omfång behöver 
länets transportplan ta höjd för väl anpassade åtgärder utifrån de 
platsspecifika förutsättningarna. En annan viktig grund till denna överblick 
är för att möjliggöra ett ökat cykelbart vägnät inom länet, utan att det å ena 
sidan ska blir för tidskrävande och långvarig process men också för att 
möjliggöra flera olika investeringsåtgärder inom den snäva ekonomiska 
planeringsramen.  
 
Lv 84 Hudiksvall – Sörforsa, trafiksäkerhet 
Länsväg 84 är en funktionellt prioriterad väg för samtliga kategorier, gods, 
lång- och kortväga persontransporter samt kollektivtrafik. Sträckan väster 
om E4 som förbinder Hudiksvall och E4 med Ljusdal och 
Jämtland/Härjedalen är dels av högt värde för långfärdstransporter, för 
exempelvis fjällresor, men även godstransporter som ska vidare mot 
omlastningscentral för exempelvis skogsnäringen.  
 
Den utpekade sträckningen mellan Sörforsa och Hudiksvalls västra är en av 
de högst belastade vägsträckorna inom länet, och den längsta med 
kontinuerligt höga flöden. Sträckan bedöms ha stora behov av utredning för 
att ta fram förutsättningar för ökad trafiksäkerhet. Utredningen avgränsas 
till att behandla sträckan väster om handelsområdet Medskog, vid 
Ulvberget, fram till trafikplats Sörforsa. 
 

4.3.2 Hållbar infrastruktur 
Gång och cykelåtgärder – enkla åtgärder 
Under kapitlet om investering i utredningar redogörs dels för en revidering 
av länets cykelplan, men också en utredning för framtagning av vilka delar i 
vägnätet som lämpar sig för olika utformningar av cykelinfrastrukturen. 
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Under ramen för denna pott ämnar det främst att finansiera mindre och så 
kallade enkla åtgärder för ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. Inom 
planens första fyra år, parallellt med utredningarnas framtagande, ämnar 
potten fokusera på åtgärder som görs i samband med exempelvis åtgärder 
inom kollektivtrafikpotten, eller i samband med att underhållenheten hos 
Trafikverket genomför åtgärder. Exempel på åtgärder som inryms inom 
denna pott är säkra passager över statlig väg. 
 
Kollektivtrafik inom X-län 
Region Gävleborgs kollektivtrafikförvaltning, X-trafik, arbetar 
kontinuerligt och strukturerat med att upprätthålla en åtgärdslista för vilka 
behov av infrastrukturutveckling som behövs på såväl det statliga som det 
kommunala vägnätet. Kommunerna inom Gävleborg får återkommande och 
vid behov ta del av utvecklingsbehov för en god kollektivtrafik inom 
tätorterna, och har möjlighet att söka statlig medfinansiering från 
länsplanen för dessa. För det statliga vägnätet upprätthåller 
kollektivtrafikförvaltningen en kontinuerlig dialog med Trafikverket region 
mitt samt med planupprättare för att hålla aktuella åtgärder ajour.  
 
Åtgärdspaketen är indelade i etapp 1 och etapp 2, där Trafikverket arbetar 
med att genomföra etappen som en helhet, vilket ökar flexibiliteten inom 
projektframfarten och möjliggör smidigare genomförande. Genomförda 
åtgärder redovisas i bilaga 1. Åtgärderna inom etapp 1 planeras pågå under 
planperiodens första tre år, och är inledda redan under föregående 
planperiod, och etapp 2 planeras ta vid när etapp 1 är slutförd. Åtgärder som 
ingår i planeringsunderlaget är punktåtgärder på olika hållplatslägen, där 
åtgärderna varierar från vindskydd och plattforsmutformning till vändplan 
för buss eller pendlarparkeringar. 
 
Väg 83 Rolfhamre – Nore, gång och cykelväg (Ljusdals kommun) 
Sträckan mellan Rolfhamre – Nore är ett objekt som syftar till att 
sammanlänka gång- och cykelnätet för att skapa ett större sammanhängande 
nät för oskyddade trafikanter. Planeringen utgår från att möjliggöra för en 
ny 2 km lång gång- och cykelväg längs väg 83, från Nore camping till 
korsningen Rolfhamrevägen i Ljusdals kommun. Utredningen ska besluta 
om placering antingen höger- eller vänster om vägen samt ta fram övriga 
förutsättningar för cykelvägen. Vägplanen är under framtagande. 
 
Åtgärden syftar till att förbättra arbets- och studiependlingen till Ljusdals 
tätort, samt förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter utmed det 
populära friluftsstråket Växnan. Sträckan ingår i stråket för Norra 
stambanan och återfinns i regionens cykelpotentialstudie för strakt stråk för 
arbets- och studiependling inom 15 minuter mellan bostad och 
arbete/studieplats. 
 
Väg 272 Ockelbo – Säbyggeby, gång och cykelväg (Ockelbo kommun) 
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Inom Ockelbos tätort går väg 272 från norr till söder, och kommunen har 
historiskt haft en positiv bostadsutveckling utmed stråket och har länge lyft 
behovet av att möjliggöra säker transport för oskyddade trafikanter genom 
tätorten och ut till sammanhängande tätort Säbyggeby. Projektet utgick 
inledningsvis från sträckan Ockelbo – Mo korsning, men har efter 
kostnadsfördyringar och framkomna genomförandeförutsättningar justerats 
till att fokusera på en trafiksäker utformning mellan Ockelbo och 
Säbyggeby. Sträckan beräknas bli omkring 1 km lång. 
 
Arbets- och studiependling samt hela-resan perspektivet är viktiga delar i 
åtgärdens helhetsgrepp, där sträckan möjliggör storregionalt arbets- och 
studiependling genom bättre gång- och cykelkoppling till Ockelbo station. 
Åtgärden skapar även förbättrade förutsättningar för barn och unga att 
självständigt transportera sig till och från skola och fritidsaktivitet. 
 

4.3.3 Trafiksäkerhet och enskilda vägar 
Investeringsbidrag Enskilda vägar 
För att möta behovet av investeringar på det enskilda vägnätet avsätter 
länsplanen årligen en pott till detta. Trafikverkets beslut utifrån ansökningar 
inom åtgärdersområdena statlig medfinansiering och enskilda vägar sker 
utifrån samråd med Region Gävleborg. 
 
E16 Genomfart Hofors, tätortsåtgärder 
Åtgärden syftar till att skapa bättre förutsättningar för genomfart samt 
passage över E16, samt förtydliga vägrummet till en tätortskaraktär så att 
genomfarten upplevs smidig, funktionell och estetiskt tilltalande av 
närboende, näringsidkare och genomfartstrafiken. Utformningen idag har 
bristande säkerhet och tillgänglighet för gående och cyklister samt att det 
krävs förbättrade förutsättningar att pendla till och från Hofors. 
 
Åtgärden genomförs genom finansiering från tre parter, Region Gävleborg 
via länsplan, Trafikverket via Nationell plan och Kommunen. Åtgärden 
genomförs under planens första period, 2022 – 2026. 
 
Näringen, järnväg  
Åtgärden utgår från ett stadsmiljöavtal mellan Gävle kommun, Region 
Gävleborg och Staten som härleder till kommunens utveckling av Näringen 
som en hållbar exploatering av bostäder i stationsnära läge. Inom ramen för 
exploateringen åtar sig staten, genom Trafikverket, att genomföra en ny 
dragning av elektrifierad järnväg ut till Gävle hamn. Region Gävleborgs 
ansvarstagande i avtalet härleds till kommande gång- och cykelpassager 
förbi den nya järnvägsanläggningen. 
 
Väg 76 Gävle – Furuvik, trafiksäkerhet och hållbara resor 
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Syftet med objektet är att säkerställa hög trafiksäkerhet, användbarhet och 
framkomlighet för kollektivtrafik, godstransporter samt gång och cykel, 
vilket ämnar leda till möjliggörandet av ett ökat bostadsbyggande utmed 
sträckan. Om ombyggnation av befintlig väg inte utförs kommer dessa 
brister att förstärkas i takt med Gävles tillväxt och att fler behov behöver 
samsas i transportsystemet. Störst brist är det på sträckan kallad 
”Spängersleden” efter en lokal etablering av handelsområde, bostäder, 
rekreation samt pågående byggnation av skola och vårdenhet. Kapaciteten 
på väg 76 är inte beräknad för denna typ av målpunktsområden och det 
uppstår därmed svåra trafiksituationer i högtrafikstimmen. 
 
Stråket har framför allt en stor lokal och regional betydelse och används 
främst, utöver ovan nämnda målområden, för arbetspendling och godstrafik 
till verksamhetsområden så som Stora Enso, Korsnäs m.fl. Väg 76 är 
rekommenderad väg för farligt gods och ingår i ett stråk som sträcker sig 
från Gävle i norr till Östhammar och Forsmark samt vidare ner till 
Norrtälje. Vägen blir lätt en barriär i samhällsplaneringen och kräver 
därmed trafiksäkra utformningar för passager för att skapa tillgänglighet för 
samtliga trafikslag. Stråket används av i stort sett alla trafikantslag.  
 

4.3.4 Statlig medfinansiering 
Förordning om statlig medfinansiering Varje år har kommuner, regionala 
kollektivtrafikmyndigheter eller andra organ möjlighet att söka statlig 
medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar, kommunala 
gång- och cykelvägar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det 
kommunala vägnätet med mera. Statlig medfinansiering regleras i 
förordningen (2009:237) statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar med mera. 

4.3.5 Namnsatta objekt 
Nedan åtgärder överstiger direktivets riktning på 50 miljoner och omnämns 
därmed som namnsatta objekt. Dessa objekt utgår från framtagna SEB 
(samhällsekonomiska beslutsunderlag) av Trafikverket, som finns i alla 
skedens aktualitet på Trafikverkets hemsida samt som bilagor till denna 
länsplan i form av hur de vid planens framtagande är utformade.  
 
Lv 83 Bollnäs – Vallsta, trafiksäkerhet 
Väg 83 är av stor vikt i det regionala vägnätet inom region Gävleborg, som 
tillsammans med väg 50, väg 84 och den del av väg 76 som återfinns inom 
vårt län utgör det funktionellt prioriterade vägnätet för regionala vägar. 
Vägar som ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet är av stor vikt för 
godstransporter, lång och kortväga personresor samt kollektivtrafiken. 
Utifrån denna klassificering är det av stor vikt att upprätthålla en god 
standard på vägnätet och skapa likvärdiga förutsättningar för olika 
transportslag att transportera sig på valda delar av sträckningarna.  
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Bollnäs – Vallsta är en delsträcka utmed väg 83 där dels den lokala trafiken 
transporterar sig till huvuddelen in till Bollnäs tätort men även ett arbets- 
och studiependlingsflöde mellan Arbrå och Vallsta. Åtgärden har under 
föregående planperioder genomgått olika revideringar inom ramen för 
vägplanearbetet och arbetet med att klarlägga åtgärderna utmed sträckan 
fortgår. Åtgärderna ska syfta till att öka trafiksäkerheten på utsatta platser, 
där några av målsättningarna är att göra sträckan mer tillgänglig för 
oskyddade trafikanter, samt förbättra utformningen av 
kollektivtrafikanläggningar. Åtgärden ingår i ett helhetsarbete med 
trafiksäkerhet utmed väg 83 mellan Bollnäs – Vallsta. 
 
Utredning 
Delar av åtgärderna har vägplan som går för fastställelse. Andra delar 
kräver fortsatt arbete för att skapa förutsättningar för genomförande av 
åtgärderna, så som vägplan.  
 
Hanterar följande prioriterade utmaningar utifrån proposition 2020/21:409 

Åtgärden ämnar leda till ökad tillgänglighet mellan kommunens centralort 
och näst största tätort samt leda till ökad sammanhållning i landet, fokus 
på sammanhållning inom länet. 
 
Bärighet på länsplanens mål 

Åtgärden har främst bärighet på målen Robust och kapacitetsstark 
infrastruktur med hög tillgänglighet för godstransporter och personresor 
inom länet och över länsgränser. 
 
Påverkan på transportpolitiska mål och klimatmålen (hållbarhetsintegrering) 

Åtgärderna bedöms ha en tydlig måluppfyllelse för både funktionsmålet och 
hänsynsmålet. Nedan redogörs för beskrivning utifrån hållbarhetsaspekterna 
taget från SEB: 
 

Ekologisk hållbarhet  
Åtgärden leder till negativ påverkan på djurlivet i form av barriäreffekter 
men en positiv påverkan på mortaliteten då viltstängsel tillkommer. Utsläpp 
av trafiken bedöms bli nästan oförändrade men samtidigt så uppstår utsläpp 
i samband med byggprocessen. Sammantagen bedöms åtgärden ge både 
positiva och negativa effekter för den ekologiska hållbarheten.  
 

Ekonomisk hållbarhet  
Åtgärden bedöms ge ett negativt bidrag då den bedöms olönsam genom 
negativt NNK, små beräkningsbara effekter, små ej beräkningsbara effekter 
och kostnaderna för åtgärden är stora.  
 

Social hållbarhet  
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Åtgärden bedöms bidra något positivt till social hållbarhet då 
trafiksäkerheten förbättras i korsningar och minskat risk för viltolyckor 
genom viltstängsel. Dessutom ger ökad separering för gång- och cykeltrafik 
ökad trafiksäkerhet samt förbättrade förutsättningar att röra sig i området 
 
Genomförbarhet/status för den fysiska planeringen 

Åtgärden är till viss mån redan påbörjad. För den påbörjade sträckan 
Bollnäs – Röste bedöms genomförbarheten som hög, med produktion under 
planperiodens första fyra år. Andra delar av sträckan kräver fortsatt arbete 
för att skapa förutsättningar för genomförande. 
 
Gävle Västra, ny järnvägsstation 
Syftet med objektet är att säkerställa hög tillgänglighet för länets alla 
invånare till två viktigast målpunkter, Gävle Sjukhus och Högskolan i 
Gävle. I samband med utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan Gävle-
Kringlan förändras linjesträckningen för Ostkustbanan och Norra 
Stambanan till att gå i samma sträckning som Bergslagsbanan i utfarten från 
Gävle. I samband med detta föreslår länsplanen att en ny station byggs, 
Gävle Västra. Ett sådant stationsläge skulle ge samtliga järnvägsresenärer i 
länet en väsentligt bättre tillgänglighet inte minst genom att alla kan åka tåg 
direkt till och från Gävle sjukhus.  
 
Eftersom stationsläge saknas behövs ett ytterligare byte mellan olika 
trafikslag vilket försämrar möjligheterna till en attraktiv och tillgänglig 
kollektivtrafik. Behov av en mer tillgänglig nod i kollektivtrafiken behövs. 
 
Utredning 
Spårstudier pågår inom Trafikverkets organisation för samordnad planering, 
och gäller främst objektet OKB (ostkustbanans nya sträckning) men 
kommer ha direkta konsekvenser för åtgärder Gävle Västra för såväl 
placering som utformning av stationen och dess stationsområde. Utredning 
val av lokalisering Ostkustbanan, etapp Gävle-Kringlan är slutförd och 
projektet är i en fas där stationens utformning utreds parallellt för den 
statliga och kommunala infrastrukturen. Stationen ligger under järnvägsplan 
Gävle C – Gävle V kopplat till nya Ostkustbanan (OKB). Stationsområdet 
ingår i detaljplanearbetet när det rör de kommunala investeringarna för 
infrastruktur invid stationsområdet. 
 
Föreslagen åtgärd 
Anläggande av nytt stationsläge, där samordning mellan stat, region och 
kommun är av största vikt för en helhetslösning av stationsområdet. 
 
Hanterar följande prioriterade utmaningar utifrån proposition 2020/21:409 
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Åtgärderna är transportslagsövergripande och berör samtliga utmaningar 
men med extra fokus på tillgänglighet, vidgade arbetsmarknadsregioner 
samt sammanhållning i landet. 
 
Bärighet på länsplanens mål 

Åtgärden har främst bärighet på målen Robust och kapacitetsstark 
infrastruktur med hög tillgänglighet för godstransporter och personresor 
inom länet och över länsgränser. 
 
Påverkan på transportpolitiska mål och klimatmålen (hållbarhetsintegrering) 

Åtgärderna bedöms medföra en tydlig nytta avseende framkomlighet 
(funktionsmål) och trafiksäkerhet (hänsynsmål).  
 

Genomförbarhet/status för den fysiska planeringen 

Åtgärden bedöms ha god genomförbarhet genom att den är långtgående i 
pågående järnvägsplanprocess, kommunen har ett antaget planprogram och 
de tre parterna Trafikverket, Region Gävleborg och Gävle kommun har ett 
beslutad och påskriven avsiktsförklaring för stationen. 
 
Väg 583 Iggesund – Hudiksvall, Gång och cykel 
Åtgärden ligger inom Oskuststråket och berör väg 583 mellan Iggesund och 
Hudiksvall. Sträckan utgör en mycket viktig länk för näringslivet och de 
boende på orterna. Den är vältrafikerad med nära 5000 ÅDT, men saknar en 
gång- och cykelväg. Gång- och cykeltrafiken är hänvisad till vägrenen som 
är till synes tillgänglig. Dock är det inte en trafiksäker och jämställd 
utformning för trafikanterna då Trafikverkets rekommendationer för 
cykelvägar i form av vägren inte är lämplig på vägar med ÅDT över 2000.  
Hastighetsgränsen är 80 km/tim förutom på en kort sträcka närmast 
Iggesund där det är 60 km/tim.  
 
Åtgärden har god cykelpotential enligt regionens cykelpotentialstudie, för 
pendling med cykel till och från arbete inom 30 minuter. Åtgärden ligger 
inom regionens högst prioriterade stråk, samt har potential för pendling från 
och till båda tätorterna. Åtgärden planeras genomföras under planperiodens 
andra fyraårsperiod, 2026 – 2029. 
 
Utredning 
Samhällsekonomisk beräkning utförd och kvalitetssäkrad juni 2021, 
vägplanen är på samråd under hösten 2021 mellan slutet på september till 
slutet av oktober. 
 
Föreslagen åtgärd 
Vägplanen ämnar ta fram slutlig utformning av cykelvägen utmed hela 
sträckan, där olika förutsättningar klarlägger möjlig sträckning. 
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Utgångspunkten är att byggnation ska ske i form av separerad gång- och 
cykelväg enligt VGU:s råd och krav på en sträcka om 5,7 km. 
 
Hanterar följande prioriterade utmaningar utifrån proposition 2020/21:409 

Åtgärden ämnar leda till ökad tillgänglighet mellan två större orter med 
starka enskilda arbetsmarknader, leda till att nå de nationella klimatmålen 
med stort fokus på minskade utsläpp från transportsektorn samt 
sammanhållning i landet. 
 
Bärighet på länsplanens mål 

Åtgärden har bärighet på samtliga fyra mål satt i länsplanen, med ett extra 
fokus på fjärde målet om jämställd och jämlik infrastruktur. 
 
Påverkan på transportpolitiska mål och klimatmålen (hållbarhetsintegrering) 

Ekologisk hållbarhet  
Åtgärden innebär ökad energianvändning i såväl byggskede som driftskede. 
Åtgärden byggs i anslutning till befintlig infrastruktur. Sträckningen 
innebär bergskärningar som kommer att stå i kontrast till det omgivande 
landskapet. Samtidigt går väg 583 redan idag i bergsskärning. Det finns 
inga kända fornlämningar i området. Väg 583 går parallellt med, och 
korsar, Delångersån som utgör riksintresse för naturvård. Riksintresset 
bedöms inte påverkas då gång- och cykelvägen förläggs på den östra sidan 
om väg 583. Mer infrastruktur i anslutning till befintlig väg innebär en 
större barriär för djurlivet.  

 
Ekonomisk hållbarhet  

Ny gång- och cykelväg ökar möjligheterna att cykelpendla mellan Iggesund 
och Hudiksvall och att ta sig till sina målpunkter till fots eller med cykel 
vilket i sin tur ökar kommunens attraktivitet.  
 

Social hållbarhet  
Trafiksäkerheten för gående och cyklister ökar. Ny gång- och cykelväg 
bedöms vara positiv ur ett jämställdhetsperspektiv. Åtgärden bedöms bidra 
till viss ökad fysisk aktivitet i transportsystemet. Tillgängligheten till fots 
och med cykel till utbud och aktiviteter bedöms öka med separerad gång- 
och cykelväg. Då detta gäller en ny gång- och cykelväg bedöms inte 
bullersituationen förändras. 
 

Underlag kostnadsberäkning och beräknad kostnad 

En grov kostnadsberäkning (GKI) är genomförd på projektet och redovisas 
i det samhällsekonomiska beslutsunderlaget till 62,43 miljoner kronor, 
räknat på 2019-06 års index. I planprogrammet som är ute på samråd 
redogörs för en kostnadsberäkning på 65 miljoner kronor, med 2021 års 
index. 
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Genomförbarhet/status för den fysiska planeringen 

Genomförbarheten bedöms som god då det i vägplanens samrådshandling 
inte redogörs för att några tillstånd eller dispenser ska vara nödvändiga för 
åtgärden. Dock kvarstår den slutgiltiga utformningen av vägplanen och 
förutsättningarna kan därmed justeras något utmed arbetets gång. 
 
V 559 Forsbacka – Överhärde, Gång och cykel 
Inom Bergslagsbanans stråk ingår en delsträcka mellan Forsbacka och 
Överhärde i ett arbete med att sammanbinda två av regionens största 
centralorter Sandviken och Gävle. Många delar av sträckan mellan orterna 
är försedd med cykelbara vägar, dels genom separerade cykelbanor utmed 
det kommunala vägnätet och dels genom blandtrafik på parallellt vägnät. 
Denna åtgärd ämnar binda ihop ytterligare en sträcka för att koppla ihop 
Forsbacka med Gävle, via Överhärde i utkanten av Valbo. 
 
När sträckan är genomförd i sin helhet skapar den en cykelbar infrastruktur mellan 
två starka arbetsmarknader, Gävle och Sandviken.  
 
Utredning 
Samhällsekonomisk beräkning utförd och kvalitetssäkrad juni 2021, 
vägplanen är under framtagande. 
 
Föreslagen åtgärd 
Helt eller delvis separerad cykelväg i enlighet med VGU. 
 
Hanterar följande prioriterade utmaningar utifrån proposition 2020/21:409 

Åtgärden ämnar leda till ökad tillgänglighet mellan två större orter med 
starka enskilda arbetsmarknader, leda till att nå de nationella klimatmålen 
med stort fokus på minskade utsläpp från transportsektorn samt 
sammanhållning i landet. 
 

Bärighet på länsplanens mål 

Åtgärden har bärighet på samtliga fyra mål satt i länsplanen, med ett extra 
fokus på fjärde målet om jämställd och jämlik infrastruktur. 
 
Påverkan på transportpolitiska mål och klimatmålen (hållbarhetsintegrering) 

Ekologisk hållbarhet  
Positiva effekter på luftföroreningar i och med överflyttning av resenärer 
från bil till cykel och gång och även till kollektivtrafik. Denna effekt avtar 
med tiden då bilarna blir energieffektivare. Eftersom det blir attraktivare att 
gå och cykla ökar den fysiska aktiviteten, vilket ger positiva effekter på 
hälsan. Påverkan på landskapet bedöms vara försumbart. Ny infrastruktur 
ger ökade utsläpp i samband med byggande.  
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Ekonomisk hållbarhet  

De ej prissatta effekterna bedöms sammantaget vara positiva. Framförallt 
då det gäller trafiksäkerhet och framkomlighet för gående och cyklister. 
Attraktiviteten för att gå eller cykla ökar och möjligheten att pendla med 
cykel förbättras längs sträckan. Det är osäkert om de positiva nyttorna väger 
upp anläggningskostnaden.  
 

Social hållbarhet  
Åtgärden bidrar positivt till social hållbarhet. Förbättrad tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för gående och cyklister bidrar till ökad valfrihet i 
transportsystemet och minskar bilberoendet. Åtgärden bidrar också till ökad 
fysisk aktivitet. En separerad gång- och cykelväg medför att möjligheten för 
personer utan körkort att transportera sig längs väg 559 förbättras. 
Åtgärderna ger också en förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafiken. 
 

Underlag kostnadsberäkning och beräknad kostnad 

En grov kostnadsberäkning är genomförd inom ramen för SEB för sträckan 
Överhärde – Forsbacka, som påvisar en beräknad kostnad om 69,53 
miljoner kronor med kostnadsindex från 2019-06. 
 
Genomförbarhet/status för den fysiska planeringen 

Åtgärden är ännu i ett tidigt skede men bedöms ha god genomförbarhet. 

4.4 Avvikelsehantering 
Inom ramen för en ekonomisk plan så uppkommer justeringar utmed tidens 
gång. Det kan röra sig om förändringar i projektens ekonomi till följd av 
inflation eller andra ej påverkningsbara faktorer. Det kan också röra sig om 
skillnader i projektets innehåll eller tidsaspekter till följd av utdragen 
planeringsprocess, tillägg eller förändringar i projektets utformning med 
mera. Dessa avvikelser är av olika karaktär men vid planläggning över en 
12-årsperiod så är de inledande kalkylerna och projektbeskrivningarna grov 
i sin uppskattning. Figur 9 visar processen från GKI (grov 
kostnadsindikation)  
 

I och med de olika osäkerheterna i ovan beskrivna processer är det av vikt 
för såväl utförande organisation, Trafikverket, som beslutande organisation, 
Region Gävleborg, att ha tydliga ramar för när en avvikelse bedöms som 

Utredning 
GKI 

Planläggning tidigt 
GKI (+TKI) 

Planläggning sent 
AKK och FKS 

 

Byggnation 
(Kontrakt) 

Färdigt 
EK 

Figur 11 Beskrivning av de olika stegen i ett projekt 
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väsentlig och därmed innebär ett nytt beslut inom Regionfullmäktige då 
projektet har ändrat så pass i karaktär.  

 
 

4.4.1 Hantering och definition av avvikelser 
Inför genomförande av investeringsåtgärder så görs kostnadsbedömningar i 
olika skeden. För att få rätt förväntning på dessa är det viktigt att också 
känna till hur pass sannolik dessa bedömningar är. Generellt gäller att ju 
tidigare i processen desto större osäkerhet. Trafikverket tar fram fler olika 
typer av kalkyler i olika skeden. Utifrån dessa tidiga beräkningar av såväl 
kostnad som åtgärdsomfång är det viktigt att länsplanens planeringsprocess 
tar höjd för hela objektets tidsomfång, med tydliga beslutsmandat för hur 
olika typer av avvikelser ska hanteras inom Region Gävleborg som 
organisation.  
 
Generellt kan sägas att Trafikverket avrapporterar samtliga avvikelser per 
månad till Region Gävleborg, från stora till små och från samtliga aspekter 
inom TKI (tid, kostnad, innehåll).  
  

Förordning (1997:263) om länsplaner för regional 
transportinfrastruktur

11 § Om en väsentlig avvikelse behöver göras i fråga om 
innehållet i en fastställd länsplan, ska regionen ändra den.
Om en avvikelse definieras som ”väsentlig” eller inte definieras 
av Regionfullmäktige i Gävleborg. 

14 § Trafikverket ska fortlöpande underrätta regionen om 
genomförandet av åtgärderna i länsplanen.

Avvikelser enligt 11 § och 14 § ämnar till 
genomförandeskeedet och syftar till förändringar i form av 
tid, kostnad eller innehåll.
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Bilagor  
Bilaga 1 – Genomförda åtgärder länsplan 2018 – 2029  
Under de fyra år som länstransportplanen för 2018 – 2029 varit gällande har 
ett flertal åtgärder slutförts inom Region Gävleborg. Andra åtgärder har 
påbörjats medan vissa är löpande åtgärder inom åtgärdsområden. Nedan 
redovisas vilka objekt som är genomförda, som pågår och vilka som klassas 
som löpande åtgärder. 
 
Genomförda åtgärder 
Angivna åtgärder  

Väg 50, Glössbo–Söderhamn, trafiksäkerhetsåtgärder  Genomförd 
Väg 50/637, Cykelstråk Söderhamn–Florhed–Söderala  Genomförd 
Väg 678, Ullungsfors, förbättrad trafiksäkerhet Genomförd 
Väg 68/513, Torsåker, korsningsåtgärder  Genomförd 
Väg 83/696, Järvsö Genomförd 
  

Åtgärder i bilaga 2:  

GC väg Ockelbo – Wij Trädgårdar Genomförd 
GC sträk Söderhamn – Florhed Genomförd 
Norra stambanan, Kilafors och Röstbo bangård Genomförd 
Bergslagsbanan, Villersmuren mötessstation  Genomförd 
  
Utredningsbehov enligt bilaga 2 i LTP:  

Väg 76, Ökat bostadsbyggande och framkomlighet för 
näringslivet Gävle-Skutskär  Genomförd 

Järnväg Ostkustbanan, kvarstående etapper för 
dubbelspårsutbyggnad  Genomförd 

Åtgärdsvalsstudie Genomfart Bollnäs  
Genomförd men ställningstagande om 
vidare hantering är inte taget. 

Åtgärdsvalsstudie E16  Genomförd men ställningstagande om 
vidare hantering är inte taget. 

Åtgärdsvalsstudie Kuststråket Gävle-Umeå  Genomförd 
Åtgärdsvalsstudie väg 76  Genomförd 
Gång- och cykelåtgärder i bilaga 2   
  
Kollektivtrafikåtgärder i bilaga 5   

Bussgata Bollnäs Genomförd 
Resecentrum Bollnäs Genomförd 
Vändplats Näsviken Genomförd 
Hållplats Rehnbron Genomförd 
Stängsling av resecentrum i Hudiksvall Genomförd 
Bättre hållplatser Norra Järnvägsgatan Ljusdal Genomförd 
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Ny plattform linje 44 vid stationen i Ockelbo  Genomförd 
Flytt av hållplatsläge Ockelbo kyrka Genomförd 

 
Åtgärder som pågår eller är löpande 

Angivna åtgärder  

E16, genomfart Hofors Pågående, ej genomförd 
Kollektivtrafikåtgärder i Gävleborgs län  Pågående/löpande 
Väg 83, Bollnäs–Vallsta, trafiksäkerhetsåtgärder Planläggning pågår, ej genomförd 
Gävle hamn, ny spåranslutning  Pågående, ej genomförd 
Statlig medfinansiering, till kommuner  Löpande  
Statlig medfinansiering, enskilda vägar  Löpande   
Åtgärder i bilaga 2:  

Åtgärd ur cykelplan. Måga-Nore Pågående planläggning 
Åtgärd ur cykelplan. Ockelbo-Säbyggeby  Planläggning i uppstartsskede 
Åtgärd ur cykelplan. Gävle-Forsbacka  Planläggning pågår 
Åtgärd ur cykelplan. Iggesund-Hudiksvall  Planläggning pågår   
Utredningsbehov enligt bilaga 2 i LTP  

Gång- och cykelåtgärder i bilaga 2   

Kollektivtrafikåtgärder i bilaga 5   
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Bilaga 2 – Inspelade brister och behov   
Inom ramen för revidering av Region Gävleborgs länstransportplan har 
länets kommuner haft möjlighet att lyfta vilka brister som är av vikt inom 
respektive geografiskt område, kopplat till de olika infrastrukturområdena 
väg, järnväg, sjöfart samt cykel. 
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Bilaga 3 – Ordlista  
Följande definitioner och begrepp används i länsplanen: 
 
Medfinansiering: Annan parts finansiering eller delfinansiering av 

statlig infrastruktur. 
 
Medfinansieringsavtal:  Bestämmer omfattning, parternas ansvar samt 

finansieringen av åtgärderna. Avtal som binder 
parterna, men utan klausuler om skadestånd. 

 
Samverkan: När Trafikverket och extern part samverkar för att lösa ett 
identifierat behov där finansieringen sker utifrån anläggningens ägaransvar. 
 
Samverkansavtal: Bestämmer omfattningen av samverkan, parternas 
ansvar samt finansieringen med hänsyn till anläggningens ägaransvar. 
 
Grundutförande:  Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för 
att lösa en trafiksituation. Begreppet används i samband med 
medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.  
 
Tillägg:  De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att 
lösa trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet 
används i samband med medfinansiering från annan part till statlig 
infrastruktur.  
 
Planläggningsprocess:  Planläggningsprocessen utmynnar i en vägplan. 
Vägplanen är den handling som är juridiskt bindande handlingen. I 
vägplanen framgår hur vägen ska utformas, vilka skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått som ska vidtas, och vilken mark som behöver tas i 
anspråk för vägprojektet. 
 
 
Väglagen:  Väglagen är den enda lag som inte kräver ett särskilt 
markåtkomstförfarande efter att vägplanen antagits. Mark för vägprojekt 
upplåts med vägrätt. Vägplanen får inte strida mot Kommunens detaljplan.  
 
Bygghandling: Detaljerade projekteringshandlingar som ligger till 
grund för upphandlingen av entreprenaden. 
 
Produktion: Avser Trafikverkets skede för byggnation, då fysiska åtgärder 
på plats påbörjas ända till dess anläggningen besiktigats och överlämnande 
till mottagarna skett. 
 
VGU: Trafikverkets styrande dokument för vägutformning. VGU ska 
beaktas vad gäller krav och råd, se http://www.trafikverket.se/vgu 
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Genomförandeavtal: Ett avtal som reglerar detaljer för genomförandet, 
tidplan för produktion, ägande, förvaltande samt gränsdragningar för 
kommande underhållsansvar mm. 
 
Anslagspost: Med en anslagspost avses ett belopp som har förts 
upp under ett anslag och som avser ett visst deländamål. 
 
SINV: Anslagspost avseende smärre investeringsåtgärder i nationell 
statlig infrastruktur. Trafikverket är planeringsansvarig. 
 
REGINV: Anslagspost avseende investeringar i regional statlig 
infrastruktur. Region Gävleborg är planeringsansvarig. 
 
NTP: Nationell plan 
 
LTP: Länsplan 
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Bilaga 4 – SEB:ar  
Se separat bilaga 
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Bilaga 5 MKB för Länstransportplan 2022 – 2033 
Se separat bilaga 
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Sammanfattning 
Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Gävleborgs läns 
länsplan för regional transportinfrastruktur för åren 2022-2033 är att integrera 
miljöaspekterna i planen så att en hållbar utveckling främjas samt att beskriva den 
betydande miljöpåverkan som kan uppstå. Hela processen kallas miljöbedömning 
och miljökonsekvensbeskrivningen är resultatet av miljöbedömningsarbetet. 
Länsplanen 2022-2033 innehåller ett antal namngivna objekt (objekt som är 
viktiga ur ett regionalt perspektiv och beräknas kosta mer än 50 miljoner kronor) 
samt åtgärder inom områdena Cykelåtgärder, Kollektivtrafik och Statlig 
medfinansiering. Fokus i länsplanen fokus ligger på hållbart resande, genom flera 
satsningar för kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. De standard- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder som föreslås för fordonstrafik kommer alla 
transportslag tillgodo.  
En avgränsning har gjorts av MKB:n för att koncentrera arbetet på de frågor som 
är de mest relevanta för länsplanen. För följande miljöaspekter1 har det bedömts 
att planens genomförande kan medföra en betydande påverkan: 

• Klimatpåverkan 
• Naturmiljö 
• Kulturmiljö 
• Hälsa 
• Befolkning 
• Luft 
• Vatten 
• Hushållning med naturresurser  

 
För dessa miljöaspekter beskrivs det nuvarande miljötillståndet samt planens 
påverkan. En jämförelse görs mot ett nollalternativ, som visar hur utvecklingen 
kommer att se ut om åtgärderna i länsplanen inte genomförs.  
En bedömning har gjorts av hur de föreslagna åtgärderna i planen påverkar 
möjligheten att uppfylla de nationella och regionala miljömålen. Planen bedöms 
bidra till måluppfyllelse vad gäller målen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, 
Giftfri miljö samt God bebyggd miljö. Miljömålen Levande sjöar och vattendrag, 
Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- 
och djurliv berörs i viss mån eftersom de i planen föreslagna åtgärderna medför 
markintrång, men påverkan på möjligheterna till måluppfyllelse bedöms som 
liten. Övriga miljömål bedöms inte påverkas.  
Då stora delar av de föreslagna åtgärderna i planen handlar om att förbättra 
förutsättningarna för gång-, cykel- och kollektivtrafik så blir den bedömda 
miljöpåverkan av planen i stora delar positiv. Planalternativet har stora likheter 
med nollalternativet (gällande länstransportplan). I visa fall är de tsamma åtgärder 
som föreslås, men eftersom det även tillkommit nya åtgärder i länsplanen 2022-
                                              
1 Metodiken i MKB-arbetet utgår från Trafikverkets metodik för miljöbedömningen av nationell transportplan 2022-2033. 
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2033 bedöms den totalt sett få en något mer positiv miljöpåverkan än 
nollalternativet. 
Transporter står för en betydande del av utsläppen av växthusgaser både nationellt 
och regionalt. Planens inriktning på hållbart resande och de åtgärder som föreslås 
i planen bedöms ge en positiv effekt på miljöaspekten Klimatpåverkan, i form av 
minskade utsläpp. Det krävs dock att länsplanens åtgärder kompletteras med 
nationella åtgärder inom många områden för att Sverige ska kunna klara sina 
klimatåtaganden.  
Länsplanen bedöms sammantaget ge en liten negativ påverkan på miljöaspekten 
Naturmiljö, på grund av markintrång och barriäreffekter samt på miljöaspekten 
Kulturmiljö på grund av markintrång. Dock handlar det om små skillnader mot 
nollalternativet, eftersom de åtgärder som ingår i länsplanen huvudsakligen vidtas 
på eller i anslutning till befintlig infrastruktur och inte berör högt värderade natur- 
och kulturmiljöer.  
Planens inriktning på trafiksäkerhetsåtgärder, ökad gång- och cykeltrafik samt 
kollektivtrafik bedöms ge en positiv effekt på miljöaspekten Hälsa. Åtgärder för 
att främja gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik ökar möjligheterna till fysisk 
aktivitet. Vidare ingår trafiksäkerhetshöjande och tillgänglighetsfrämjande 
åtgärder i planen, vilket medför en säkrare trafikmiljö 
Planens inriktning på ökad gång- och cykeltrafik samt ökad tillgänglig till 
kollektivtrafik bedöms även ge en positiv effekt på miljöaspekten Befolkning. 
Inriktningen på ökad gång- och cykeltrafik samt ökad tillgänglig till 
kollektivtrafik bedöms ge en viss positiv effekt på miljöaspekten Luft, eftersom 
planens åtgärder bedöms ge en viss förbättring av luftkvaliteten. Det krävs dock 
att dessa åtgärder kompletteras med nationella åtgärder inom många områden för 
att Sverige ska kunna klara sina mål gällande god luftkvalitet. 
Länsplanens påverkan på miljöaspekten Vatten går inte att bedöma i länsplanen, 
eftersom åtgärderna inte är tillräckligt detaljerat studerade, men behöver utredas 
vidare i kommande planeringsskeden 
Miljöaspekten Hushållning med naturresurser berörs genom att åtgärder som 
ingår i länsplanen i vissa fall berör riksintressen. Påverkan på riksintressena 
bedöms dock som mycket liten eller försumbar, eftersom de åtgärder som förs 
fram i planen vidtas intill befintlig infrastruktur. 
I MKB:n beskrivs påverkan även beskrivits för var och en av de namngivna 
objekt som tas upp i länsplanen. Eftersom stora delar av de föreslagna åtgärderna i 
planen handlar om att förbättra förutsättningarna för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik så blir den bedömda påverkan per åtgärd i stora delar positiv. 
Länstransportplanen bedöms medverka till uppfyllelse av de transportpolitiska 
målen, främst genom att ligga i linje med såväl funktionsmålet (om bland annat 
tillgänglighet) som hänsynsmålet (om säkerhet, miljö och hälsa). 
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1. Bakgrund och syfte 
Region Gävleborg har, på uppdrag från Regeringen, upprättat ett förslag till 
transportslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för 
perioden 2022–2033. När en myndighet eller en kommun upprättar en plan, som 
krävs i lag eller i annan författning, ska planupprättaren göra en miljöbedömning 
av planen, om dess genomförande enligt Miljöbalken kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. En länsplan för regional transportinfrastruktur ska alltid 
antas medföra betydande miljöpåverkan, enligt förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar. Behovet av en miljöbedömning är därmed 
lagstadgat.  
Strategisk miljöbedömning är en process med samrådsförfarande som genomförs 
integrerat med framtagandet av planen. Miljöbedömningen dokumenteras i en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som en del av analysen av strategiska vägval 
och åtgärder. Miljöbedömningen görs på en strategisk och övergripande nivå och 
ska inte ta upp frågor som lämpligare bedöms senare i planeringsprocessen. Syftet 
med en miljöbedömning är att påverka planeringens innehåll och resultat så att en 
hållbar utveckling främjas.  
Regeringens direktiv om framtagande av nationell plan och länsplan (rskr 
2020/21:409) lyfter fram sex viktiga aspekter, för vilka länsplaner och nationell 
plan ska peka ut hur infrastrukturåtgärder ska bidra till: tillgänglighet, nationella 
klimatmålen, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, 
sammanhållning i landet samt Sveriges konkurrenskraft. Fokus från 
regeringen ligger på ökad transporteffektivitet som ett viktigt arbete för att bidra 
till dessa. 
Länsplanen för Region Gävleborg 2022-2033 tar avstamp i den regionala 
utvecklingsstrategin och de mål i denna som berör den regionala infrastrukturen i 
störst utsträckning: 

• tillgängliga och attraktiva platser 

• jämställt samhälle. 
För att nå dessa mål ses det som viktigt att genom infrastrukturinvesteringar 
förbättra förutsättningarna för att öka kollektivtrafikresandet.  
Inriktningen på länsplan 2022-2033 liknar föregående länsplan, 2018-2029, med 
ett starkt fokus på hållbart resande. Förutom kollektivtrafikåtgärder är även gång- 
och cykelåtgärder högt prioriterade.  
Länsplanen bygger på följande fyra målområden, vilka utgår från den Regionala 
utvecklingsstrategins mål om Tillgängliga och attraktiva platser samt Jämlikt och 
jämställt samhälle: 

• Attraktiva platser och goda livsmiljöer för boende, arbete, företagande 
och besökare. Detta målområde handlar om bland annat hållbara 
transporter, tillgänglighet, trafiksäkerhet samt framkomlighet i 
infrastruktursystemet. 
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• Robust och kapacitetsstark infrastruktur med hög tillgänglighet för 
godstransporter och personresor inom länet och över länsgränser. Detta 
målområde handlar om bland annat regionförstoring och 
transporteffektivitet.  

• En fossiloberoende transportsektor och ett hållbart resande. Detta 
målområde handlar om att minska utsläpp av växthusgaser, minska 
energiåtgången i transportsektorn samt om hållbara resor och transporter 
inklusive ändrade resvanor. 

• Jämställd och likvärdig infrastruktur. Detta målområde handlar om bland 
annat tillgänglighet för olika samhällsgrupper, trafiksäkerhet samt 
hälsoaspekter, där transportslag som bidrar till ökad hälsa prioriteras 
särskilt. 

Se även avsnitt 4.2 Planalternativ. 
 

2. Metod för miljöbedömning 
De miljöaspekter som räknas upp i kapitel 6 miljöbalken har varit utgångpunkt för 
bedömningen. Som underlag för bedömningar har Trafikverkets metodik för 
miljöbedömning av nationell plan 2022-2033 använts. Metodiken finns redovisad 
i rapport TRV 2021:119, Samrådsunderlag avgränsningssamråd– strategisk 
miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan. I rapporten redovisas 
fyra fokusområden och tolv miljöaspekter, baserade på miljöbalkens 6 kapitel 2 §. 
Se figur 1. Eftersom bedömningsgrunder i skrivande stund (sommaren 2021) 
saknas i rapporten har i stället Trafikverkets bedömningsgrunder för 
miljöbedömning av nationell plan 2018-2029 använts.2 För varje miljöaspekt 
redovisas i bedömningsgrunderna en koppling till den eller de miljökvalitetsmål 
eller andra mål som miljöaspekten kopplas till. 
Ett mål med tillämpningen av bedömningsgrunderna är att effekter och 
konsekvenser så långt det är möjligt ska kvantifieras och jämföras i 
nollalternativet och planalternativet. Detta har varit svårt i miljöbedömningen av 
planen. Istället förs i många fall ett resonemang om konsekvenserna av den 
riktning planen pekar ut i relation till kriterierna för betydande miljöpåverkan.  
Bedömningarna har gjorts i jämförelse med ett nollalternativ som beskriver hur 
området sannolikt kommer att utvecklas om planen inte genomförs. 
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de uppgifter som är rimliga med 
hänsyn till bedömningsmetoder och aktuell kunskap, planens eller programmets 
innehåll och detaljeringsgrad samt i vilket skede i beslutsprocess som planen eller 
programmet befinner sig. Vissa frågor kan bedömas bättre i samband med 
prövning av andra planer och program, exempelvis åtgärdsvalsstudier eller 

                                              
2 Trafikverket. Bedömningsgrunder för miljöbedömning av nationell transportplan 2018-2029. Reviderade förslag 2017.  
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vägplaner, eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder och ska då 
hanteras i dessa skeden.  
I kapitel 5 Beskrivning av miljötillståndet och betydande påverkan beskrivs 
generell påverkan för länsplanen som helhet. I kapitel 6 Miljöpåverkan åtgärder 
är utgångspunkten den påverkan av var och en av de större åtgärder som tas upp i 
planen.  

2.1 Osäkerheter och brister 
Miljöbedömningen av planen har ambitionen att redovisa de storskaliga effekter 
planen bedöms kunna medföra, ibland tillsammans med satsningar i den 
nationella planen. Bedömningar av konsekvenser medför alltid en viss osäkerhet. 
När det gäller bedömning av konsekvenser på denna nivå är osäkerheten särskilt 
stor. En regional transportplan är strukturskapande med lång genomförandetid. 
Effekten av de planerade åtgärderna sträcker sig långt efter att planen är 
genomförd. Detta gör att det är svårt att dra några säkra slutsatser av 
konsekvenserna. I dagsläget går det inte att förutspå vilken övrig utveckling som 
kommer att ske i samhället, vilka politiska styrmedel som kan komma, 
prisutveckling på bränslen eller förändringar i den allmänna opinionen. Allt detta 
kan göra att de trafikprognoser som länsplanen och MKB grundar sig på inte 
kommer att slå in. 
 

3. Avgränsning betydande påverkan 
Till grund för avgränsning av MKB:n till länstransportplan för 2022-2033 ligger 
Trafikverkets nyutkomna rapport Samrådsunderlag avgränsningssamråd – 
strategisk miljöbedömning och revidering av gällande nationell plan, TRV 
2021:119. I denna redovisas tolv miljöaspekter, baserade på miljöbalkens 6 
kapitel 2 §. Se figur 1. Dessa miljöaspekter är en bearbetning som Trafikverket 
har gjort av ett liknande underlag, Avgränsningssamråd för miljöbedömning av 
nationell transportplan 2018-2029, TRV 2017:14935, vilket låg till grund för 
avgränsning av MKB:n till gällande länstransportplan.  
Som ett första steg i miljöbedömningen har en avgränsning gjorts för att 
identifiera vilka miljöaspekter och mål som är relevanta och rimliga att behandla i 
denna miljökonsekvensbeskrivning. Den geografiska utbredning och det 
tidsperspektiv som miljöbedömningen kommer att omfatta har också preciserats. 
Syftet med en avgränsning är att koncentrera arbetet med miljöbedömningen på 
de frågor som är mest relevanta för länsplanen.  
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Figur 1. Fokusområden, aspekter och delaspekter samt deras relation. Källa: Samrådsunderlag avgränsnings-
samråd– strategisk miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan, TRV 2021:119 
 
För vissa aspekter (exempelvis Klimatpåverkan, Hälsa och Luft) är 
utgångspunkten en generell påverkan för planen som helhet. För andra aspekter 
(exempelvis Naturmiljö och Vatten) är utgångspunkten även den lokala påverkan 
av planens åtgärder. 
Nedan presenteras avgränsningen under fyra rubriker.  
3.1 Miljöaspekter med betydande påverkan – här presenteras planens påverkan på 
aspekter som bedömts medföra en betydande påverkan tillsammans med 
bedömningsgrunderna3 och en motivering till varför respektive aspekt har 
bedömts som betydande. Det är endast de aspekter där planen ger upphov till 
betydande påverkan som beskrivs i denna MKB.  
3.2 Miljöaspekter utan betydande påverkan - här presenteras de aspekter som 
bedömts inte medföra en betydande påverkan tillsammans med 
bedömningsgrunderna och en motivering till varför respektive aspekt har 
avgränsats bort. 
3.3 Tidsperspektiv – här redovisas vilken tidsmässig avgränsning MKB har och 
för vilken tidsperiod påverkan beskrivs. 
3.4 Geografisk avgränsning – här redovisas för vilket geografiskt område 
påverkan beskrivs. 

                                              
3 Bedömningsgrunder för miljöbedömning av nationell transportplan 2018-2029. Reviderade förslag. Trafikverket 2017. 
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Samråd om avgränsningen 
Avgränsningssamråd hölls med Länsstyrelsen Gävleborg den 10 juni 2021. 
Region Gävleborg och länsstyrelsen var i princip överens om avgränsningen. 
Dock ifrågasatte länsstyrelsen att delaspekten Bebyggelse inom miljöaspekten 
Kulturmiljö avgränsats bort. För motivering till denna avgränsning, se avsnitt 
3.1.3 Kulturmiljö. 
Samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen har därefter 
genomförts med berörda kommuner, Region Västernorrland, Region Uppsala, 
Region Dalarna, Region Jämtland/Härjedalen, Länsstyrelsen i Gävleborgs län 
samt Trafikverket. 

3.1 Miljöaspekter med betydande påverkan 
Av Trafikverkets 12 miljöaspekter bedöms följande 8 kunna medföra betydande 
miljöpåverkan.  

• Klimatpåverkan 

• Naturmiljö 

• Kulturmiljö (dock har delaspekten Bebyggelse avgränsats bort) 

• Hälsa 

• Befolkning 

• Luft 

• Vatten 

• Hushållning med naturresurser 

Det är i princip samma avgränsning som för den MKB till läsplanen 2018-2029, 
men vissa aspekter har fått en annan benämning och miljöaspekten Hushållning 
med naturresurser, där riksintressen ska behandlas, har tillkommit.4  
För dessa aspekter görs konsekvensbeskrivningar både för länstransportplanen 
som helhet och för enskilda projekt som ingår i planen. För de övriga fyra 
miljöaspekterna redovisar MKB:n innebörden av aspekten samt en motivering till 
varför aspekten inte tas upp i MKB:n. I kapitel 7 som beskriver uppfyllelse av 
miljömål behandlas samtliga aspekter. Denna metodik och redovisning motsvarar 
MKB till länstransportplanerna för 2014-2025 samt 2018-2029.  

                                              
4 En översyn av riksintressen pågår. MKB:n för länstransportplanen kommer att utgå från beslutade riksintressen sommaren 
2021. Om något av de riksintressen som berörs av länstransportplanen får en beslutad ändrad avgränsning under år 2021 
kommer MKB:n att ses över med avseende på detta efter remissen av länstransportplanen. 

156



 
Beskrivning   10(53) 

Dokumentnamn:  

 Dokument ID:  Giltigt t.o.m.:  

  Revisionsnr:   
 

 Utskriftsdatum: 13 oktober 2021 

 
 

3.1.1 Klimatpåverkan 
Aspekten Klimatpåverkan definieras i Trafikverkets bedömningsgrunder som 
påverkan i form av växthusgaser och anges i enheten ton koldioxidekvivalenter 
(CO2e), samt hur transportsystemet passar in i ett mer transporteffektivt samhälle.  
Transportsektorns klimatpåverkan avgränsas till utsläpp från trafiken samt utsläpp 
från byggande, drift och underhåll. Vidare avgränsas aspekten till inrikes 
transporter samt till den klimatpåverkan som uppstår till följd av planens åtgärder, 
till exempel inducerad trafik av en ny väg eller överflyttning från väg genom 
byggnation eller förbättring av järnvägsförbindelse. 
Delaspekter och precisering 
Miljöaspekten Klimatpåverkan delas in i följande delaspekter och preciseringar. 

• Delaspekt Trafikens klimatpåverkan. Klimatpåverkan, omfattar 
koldioxidutsläpp från den förändrade trafik som uppstår genom 
investeringar i olika transportsätt. Delaspekten omfattar även ett förändrat 
transportarbete samt elektrifiering av transportsystemet.  

• Delaspekt Planering för ett transporteffektivt samhälle handlar om hur 
åtgärderna i planen passar in i ett transporteffektivt samhälle.  

• Delaspekt Infrastrukturhållningens klimatpåverkan handlar om 
klimatpåverkan från byggande, drift och underhåll av väg- och 
järnvägsinfrastruktur inklusive färjedrift. 

Bedömning: Planens påverkan på aspekten Klimatpåverkan bedöms kunna vara 
betydande och därmed tas aspekten med i MKB.  
Motivering: Sveriges klimatmål anger att utsläppen från inrikes transporter, utom 
inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. 
Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären. Vägtransporterna står för en betydande del av utsläppen av 
växthusgaser både nationellt och regionalt. Av infrastrukturpropositionen 
2020/21:151 framgår att det enligt Trafikverkets bedömning inte kommer att 
räcka med åtgärder i gällande nationell och länsvisa infrastrukturplaner 2018-
2029, tillsammans med beslutade skatter och avgifter, för att klimatmålen ska nås. 
Det behövs ytterligare styrmedel och åtgärder.  

3.1.2 Naturmiljö 
Biologisk mångfald omfattar allt levande i naturen. Den viktigaste innebörden är 
betydelsen av variationsrikedom.5 Trafikverket har i sin avgränsning av denna 
miljöaspekt valt en något vidare tillämpning än vad som ingår i definitionen för 
biologisk mångfald, därför benämns aspekten ”Naturmiljö”. Trafikverket har 
vidare avgränsat aspekten till ”transportinfrastrukturens påverkan på och 
anpassning till biologisk mångfald, växtliv och djurliv”, och utgår från Riktlinje 
landskap (TDOK 2015:0323) som är Trafikverkets metod för att identifiera de 
mest väsentliga påverkansfaktorerna och styra planeringen av dessa. 
                                              
5 Enligt Trafikverkets bedömningsgrunder, som i sin tur hänvisar till Konventionen om biologisk mångfald, SÖ 1993:77. 
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Transportinfrastrukturen påverkar biologisk mångfald negativt genom 
infrastrukturmiljön. Positiv påverkan sker genom artrika infrastrukturmiljöer.  
Delaspekter och precisering 
Fyra preciseringar identifieras i Trafikverkets bedömningsgrunder för 
miljöaspekten Naturmiljö:  

• Infrastrukturens barriäreffekter och mortalitet (säkra passager för djur).  

• Artrika infrastrukturmiljöer (konnektivitet, livsmiljöer: sköta, utveckla och 
tillföra).  

• Intrång och störning (motverka, kompensera).  

• Invasiva arter (begränsa och bekämpa).  
 
Bedömning: Planens påverkan på aspekten Naturmiljö bedöms kunna vara 
betydande och aspekten tas med i MKB. Planens påverkan kan dock endast 
bedömas översiktligt i nuvarande tidiga planeringsskede. Aspekten måste utredas 
och beskrivas vidare i kommande planeringsskeden, såsom åtgärdsvalsstudier, 
vägplaner och bygghandlingar. 
Motivering: De åtgärder som ingår i Länstransportplanen bedöms preliminärt2 
kunna medföra intrång eller förändringar av infrastrukturens barriäreffekter i 
sådan omfattning att aspekten kan anses som betydande. 

3.1.3 Kulturmiljö 
Aspekten Kulturmiljö definieras i Trafikverkets bedömningsgrunder som 
kulturvärden i infrastrukturen, såsom alléer, solitära träd, kulturvägar, 
kulturhistoriska järnvägsmiljöer, väg- och järnvägsanknutna kulturminnen, 
stenmurar, bevarandevärda broar och trummor landskapets kulturvärden.  
Transportsystemet påverkar kulturmiljön genom de förändringar som 
infrastrukturarbetet medför i landskapet och i tätorter. Samtidigt är 
transportsystemet en del av kulturmiljön genom att vägar och järnvägar utgör spår 
av mänskligt skapande och användning. Väg- och järnvägsmiljöer som särskilt 
tydligt visar infrastrukturens utveckling och betydelse genom tiderna utgör 
infrastrukturens egna kulturarv.  
Delaspekter och precisering 
Miljöaspekten Kulturmiljö är indelad i fyra delaspekter med preciseringar. 
Utgångspunkterna för preciseringarna är de övergripande funktionella krav som 
presenteras i Trafikverkets Riktlinje landskap, TDOK 2015:0323. Preciseringarna 
utför den viktigaste påverkan som transportinfrastrukturen har på kulturmiljön.   
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Aspekten Kulturmiljö har följande delaspekter och preciseringar:  

• Infrastrukturens kulturmiljöer 
o Landskapets kulturvärden 
o Infrastrukturens kulturvärden såsom alléer, solitära träd, 

kulturvägar, kulturhistoriska järnvägsmiljöer, väg- och 
järnvägsanknutna kulturminnen, stenmurar, bevarandevärda broar 
och trummor. 

• Riksintressen och kulturreservat 
o Riksintressen för kulturmiljövård och kulturreservat. 

• Bebyggelse 
o Skyddad bebyggelse enligt kulturmiljölagen (KML) och/eller plan- 

och bygglagen (PBL). 

• Forn- och kulturlämningar 
o Forn- och kulturlämningar enligt KML.  

Bedömning: Planens påverkan på delaspekten Forn- och kulturlämningar bedöms 
kunna vara betydande och aspekten tas med i MKB. Planens påverkan kan dock 
endast bedömas översiktligt i nuvarande tidiga planeringsskede. Aspekten måste 
utredas och beskrivas vidare i kommande planeringsskeden. 
Delaspekt ”Bebyggelse” bedöms inte. De åtgärder som ingår i länstransportplanen 
bedöms preliminärt innebära åtgärder på eller i anslutning till befintlig 
infrastruktur och bedöms därmed inte påverka skyddad bebyggelse i sådan 
omfattning att aspekten kan anses som betydande.  
Motivering: De åtgärder som ingår i länstransportplanen bedöms preliminärt2 
kunna medföra påverkan på kulturvärden i infrastrukturen i sådan omfattning att 
aspekten kan anses som betydande.  

3.1.4 Hälsa 
Hälsa definieras av WHO som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande.  
Under denna aspekt hanteras effekterna av planens genomförande på 
människors hälsa genom buller och vibrationer, trafiksäkerhet samt fysisk 
aktivitet (motion genom gång och cykel). Annat som kan påverka hälsan, såsom 
luft-, mark- eller vattenföroreningar ingår i andra miljöaspekter.  
Infrastruktur kan ha både negativa och positiva konsekvenser för boendemiljön 
och människors hälsa.  
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Delaspekter och precisering 
Miljöaspekten Hälsa delas in i följande delaspekter med tillhörande preciseringar  

• Delaspekt buller och vibrationer. Negativ miljöpåverkan från buller 
uppstår när boende utsätts för buller från vägtrafik- eller järnvägstrafik 
med ljudnivåer som överstiger de riktvärden i bostäder som anges i 
proposition 1996/97:53 samt de riktvärden för övriga områdestyper som 
anges i Trafikverkets riktlinje för buller och vibrationer från trafik på väg 
och järnväg. Delaspekt Buller och vibrationer utgörs av emissioner av 
trafikbuller från väg- och järnvägstrafik samt exponering av trafikbuller 
och vibrationer från väg- och järnvägstrafik. 

• Delaspekt Trafiksäkerhet handlar om risker för trafikolyckor i väg- och 
järnvägssystemet, risk för singelolyckor till följ av ökad cykling, risk för 
olyckor bland gående samt risk för suicid. 

• Delaspekt Fysisk aktivitet handlar om möjligheterna att få motion både 
genom cykling och gång och genom att använda kollektivtrafik (som 
genererar cykel- och gångtrafik). 

Bedömning: Planens påverkan på aspekten Hälsa bedöms kunna vara betydande 
och aspekten tas med i MKB. 
Motivering: Under denna aspekt hanteras effekterna av planens genomförande på 
människors hälsa av buller och vibrationer, trafiksäkerhet samt fysisk aktivitet 
(gång och cykel). Infrastruktur kan ha både negativa och positiva konsekvenser 
för boendemiljön och människors hälsa. Länstransportplanen är inriktad på 
åtgärder som ska minska negativa effekter och öka positiva effekter vad gäller 
hälsa och aspekten bedöms därför som betydande. 
En utbyggnad av vägnätet kan leda till en ökning av antalet fastigheter som är 
bullerstörda, men även till en minskning i de fall bulleråtgärder genomförs på 
fastigheter som i dagsläget är störda. Åtgärder som främjar cykling och gång ökar 
möjligheten till fysisk aktivitet och ger därmed en positiv effekt. Om fler väljer att 
gå, cykla eller åka buss minskar biltrafiken och därmed den bullerpåverkan den 
genererar. Länsplanen är inriktad på åtgärder som ska minska negativa effekter 
och öka positiva effekter vad gäller denna aspekt och aspekten bedöms därför som 
betydande. 

3.1.5 Befolkning 
Miljöaspekten Befolkning definieras i Trafikverkets bedömningsgrunder som 
”förändrad tillgänglighet för befolkningen i förhållande till sociala kategorier och 
geografier”. Det handlar om hur transportsystemet påverkar tillgängligheten till de 
målpunkter som olika grupper i befolkningen har i ett geografiskt avgränsat 
område. Tillgänglighet handlar om vilka möjligheter transportsystemet erbjuder 
befolkningen att ta sig till sina målpunkter.  
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Delaspekter och precisering 
Miljöaspekten Befolkning har inga delaspekter, däremot har olika preciseringar 
ställts upp utifrån i första hand de transportpolitiska målens preciseringar: 

• Möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand. Hur påverkar 
planförslaget barns möjligheter att säkert förflytta sig på egen hand? 

• Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning 
handlar om hur möjligheten för personer med funktionsnedsättning att nå 
olika funktioner/målpunkter förändras.  

• Tillgänglighet i relation till socioekonomisk status avser skillnader i 
tillgänglighet i relation till socioekonomisk status och bedömer hur olika 
åtgärder kommer olika samhällsskikt till del, exempelvis beroende på 
ekonomisk situation, sysselsättning, kön, bakgrund, funktionsvariationer, 
ålder eller skillnaden mellan olika delar av landet (t ex rurala och urbana 
miljöer).  

• Jämställdhet mellan kvinnor och män kan bedömas utifrån skillnader i 
resmönster mellan män och kvinnor, som speglar skillnader mellan könen 
i samhället i stort.  

• Skillnader i tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar 
och behov handlar främst om skillnader mellan stad/tätort och landsbygd 
när det gäller tillgänglighet till målpunkter, service och kollektivtrafik. 

• Möjlighet att resa med cykel och till fots och Möjlighet att resa med 
kollektivtrafik ger grupper som kan vara utsatta för bristande tillgänglighet 
tillgång till funktioner i samhället på mer likartade villkor, och är samtidigt 
medel för hållbar utveckling i framförallt städerna.  

Bedömning: Planens påverkan på aspekten Befolkning bedöms kunna vara 
betydande och aspekten tas med i MKB. 
Motivering: Miljöaspekten Befolkning är i Trafikverkets bedömningsgrunder 
avgränsad till förändrad tillgänglighet för befolkningen i förhållande till sociala 
kategorier och geografier, det vill säga. hur transportsystemet påverkar 
tillgängligheten till de målpunkter som olika grupper i befolkningen har i ett 
geografiskt avgränsat område. Analysen inriktas i första hand på människor utan 
tillgång till bil, såsom barn, funktionshindrade samt socioekonomiskt utsatta. 
Även jämställdhet beaktas. Åtgärder för ökad trafiksäkerhet, utökad 
kollektivtrafik och möjlighet till gång och cykel ökar tillgängligheten för de 
utpekade grupperna. Länstransportplanen är inriktad på åtgärder som ska minska 
negativa effekter och öka positiva effekter vad gäller denna aspekt och aspekten 
bedöms därför som betydande.  
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3.1.6 Luft 
Aspekten Luft definieras i Trafikverkets bedömningsgrunder som emissioner av 
trafikrelaterade luftföroreningar och deras påverkan på luftkvaliteten, det vill säga  
koncentrationen av luftföroreningar i utomhusluften. Vidare avgränsas aspekten 
till påverkan på människors hälsa.  
Transportsektorns hälsopåverkande utsläpp domineras av vägtrafikens 
avgasutsläpp samt utsläpp av slitagepartiklar. Miljöbedömningsgrunden handlar 
om emissioner av kväveoxid (NOx) och partiklar (avgaser respektive slitage) samt 
halter av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10). Det är för dessa parametrar 
som transportsektorns bidrag till överskridanden av miljökvalitetsnormer och mål 
är som störst. NOx kan i vissa fall användas som en indikator för övriga 
avgasrelaterade luftföroreningar.   
Delaspekter och precisering 
Miljöaspekten Luft har inga delaspekter Följande preciseringar görs:  

• Transportsektorns emissioner av luftföroreningar  

• Halter av luftföroreningar i utomhusluft 

• Exponering (för människor) av luftföroreningar 
Bedömning: Planens påverkan på aspekten Luft bedöms kunna vara betydande och 
aspekten tas med i MKB. 
Motivering: Transportsektorns påverkan inom luft domineras av vägtrafikens 
avgasutsläpp samt slitagepartiklar. En avgränsning görs till emissioner av 
kväveoxid (NOx) och partiklar (avgaser respektive slitage) samt halter av 
kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10). Vägtrafiken är den största 
utsläppskällan till flera luftföroreningar och halterna är särskilt höga i tätorter och 
under rusningstrafik. En ändring av trafikens omfattning och fördelning mellan 
transportslagen kan påverka utsläppet av luftföroreningar. Länstransportplanen 
syftar till att påverka trafikmängder och fördelning mellan transportslag och 
aspekten bedöms därför som betydande. 

3.1.7 Vatten 
Med aspekten Vatten menas i Trafikverkets bedömningsgrunder allt vatten såsom 
det uppträder i naturen, både grundvatten och ytvatten. Ytvatten omfattar sjöar, 
vattendrag och kustvatten. 
Bedömningsgrunden omfattar följande förorening av vattnet (från i anläggningar 
och fordon ingående ämnen och komponenter) samt skador till följd av påverkan 
på vattnets flöden och nivåer, framförallt vid undermarksbyggande med 
grundvattenbortledning i urbana miljöer med stora mängder skadeobjekt men 
även vid grundvattenbortledning och markavvattning som påverkar utpekade 
skyddsvärda naturmiljöer utanför tätorterna. Bedömningen omfattar även 
banvallar/vägbankar som avsnörar värdefulla/sårbara vattenområden och genom 
otillräcklig vattengenomledning riskerar att påverka vattenkvaliteten negativt.  
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Delaspekter och precisering 
Aspekten Vatten delas in i följande fyra delaspekter: 

• Delaspekten dricksvattenförsörjning innefattar vattenförekomster av 
betydelse för dricksvattenförsörjningen och som används eller kan komma 
att användas för dricksvattenförsörjning. Bedömningen avser försämring 
eller risk för försämring av vattenkvaliteten samt konsekvenser för 
vattenförsörjning och långsiktig resurshållning med vatten.  

• Delaspekten ekologiska värden avser kemisk påverkan på vattnet som 
riskerar att skada det biologiska livet och ekosystemet. Delaspekten 
omfattar vattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer samt 
övriga vatten med utpekade stora biologiska värden.  

• Delaspekten flöden och nivåer avser påverkan på vattnets flöden och 
nivåer och följande effekter på skyddsobjekt i form av byggnader och 
anläggningar med grundvattenberoende grundläggning, brunnar för vatten 
och/eller energiförsörjning samt yt- eller grundvattenberoende ekosystem. 

• Delaspekten avsnörda vattenområden omfattar grunda vikar och andra 
känsliga och värdefulla vatten som riskerar vattenkvalitetsförsämring på 
grund av banvallar och/eller vägbankar som avsnörar dem och där 
vattengenomledningen är otillfredsställande.  

Bedömning: Planens påverkan på aspekten Vatten bedöms kunna vara betydande 
och aspekten tas med i MKB. 
Motivering: De åtgärder som ingår i Länstransportplanen vidtas på eller i 
anslutning till befintlig infrastruktur, men berör vattenförekomster med 
miljökvalitetsnormer. Dessa vattendrag korsas eller ligger nära 
infrastrukturanläggningar och länstransportplanens åtgärder kan förändra 
infrastrukturens påverkan på vatten. Även olycksrisk kan påverkas, positivt eller 
negativt. Vidare kan det finnas risk för lokal påverkan för enskilda 
vattenförekomster i samband med byggnation. Detta kan inte bedömas i detalj i 
länstransportplanen, men frågorna kan beaktas på en översiktlig nivå inför 
kommande planeringsskeden. En bedömning görs i MKB:n av om planen 
inkluderar åtgärder som riskerar att försämra vattenkvaliteten, negativt påverka 
möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormen eller vattenförekomst för 
dricksvattenförsörjning. och aspekten bedöms därför som betydande. De åtgärder 
som ingår i länstransportplanen bedöms preliminärt6 kunna medföra påverkan på 
vatten och i sådan omfattning att aspekten kan anses som betydande. 

3.1.8 Hushållning med naturresurser 
Aspekten omfattar, enligt Trafikverkets bedömningsgrunder, hushållningen med 
mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt utifrån hushållningsbestämmelserna i 
3 och 4 kapitlen miljöbalken, 7 kapitlet miljöbalken om skydd av områden, samt 

                                              
6 Bedömningen baseras på de åtgärdsförslag som ingår i den gällande länstransportplanen för 2018-2029. Det är i skrivande 
stund inte klart vilka åtgärder som kommer att ingå i länstransportplanen 2022-2033. 
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annan hushållning med material, råvaror och energi. Vad gäller ianspråktagande 
eller påverkan på mark- och vattenområden avgränsas detta till områden (enligt 7 
kapitlet miljöbalken) eller riksintressen (enligt 3 och 4 kapitlen miljöbalken).  
Aspekten innefattar också ekosystemtjänster, vilka även är relevanta för flera 
andra aspekter.  
En översyn av riksintressen pågår. MKB:n för länstransportplanen utgår dock från 
beslutade riksintressen sommaren 2021. Om något av de riksintressen som berörs 
av länstransportplanen får en beslutad ändrad avgränsning under år 2021 kommer 
MKB:n att ses över med avseende på detta efter remissen av länstransportplanen. 
Delaspekter och precisering 
Miljöaspekten Hushållning med naturresurser delas in i tre delaspekter: 

• Ianspråktagande av eller påverkan på områden utpekade med stöd av 7 
kap. miljöbalken eller riksintressen enligt 5 eller 4 kap. miljöbalken. 

• Material, massor, energi och råvaror, vilket handlar om resursanvändning 
och resurseffektivitet.  

• Ekosystemtjänster och grön infrastruktur, vilket handlar om påverkan på 
grön infrastruktur och naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster.   

Bedömning: Planens påverkan på aspekten Hushållning med naturresurser 
bedöms kunna vara betydande och aspekten tas med i MKB.  
Motivering: Aspekten omfattar hushållningen med mark, vatten och den fysiska 
miljön i övrigt utifrån hushållningsbestämmelserna i 3 och  4 kapitlet miljöbalken, 
7 kapitlet miljöbalken om skydd av områden, samt annan hushållning med 
material, råvaror och energi. De åtgärder som ingår i länstransportplanen bedöms 
preliminärt kunna medföra påverkan i sådan omfattning att aspekten kan anses 
som betydande. 

3.2 Miljöaspekter utan betydande påverkan  
Nedan presenteras de aspekter som bedömts inte medföra en betydande påverkan,  
tillsammans med bedömningsgrunderna och en motivering till varför respektive 
aspekt har avgränsats bort. Dessa aspekter tas alltså inte upp vidare i denna MKB.  

3.2.1 Landskap 
Aspekten Landskap avgränsas enligt Trafikverkets bedömningsgrunder till 
landskapets form och rumslighet. Detta omfattar skala, struktur och 
visuellkaraktär.   
Motivering: De åtgärder som ingår i länstransportplanen bedöms preliminärt 
innebära åtgärder på eller i anslutning till befintlig infrastruktur och bedöms 
därmed inte medföra påverkan på landskapets form och rumslighet i sådan 
omfattning att aspekten kan anses som betydande.  
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3.2.2 Mark  
Med aspekten Mark avser Trafikverket i sina bedömningsgrunder areella näringar. 
Aspekten är avgränsad till transportinfrastrukturens påverkan på de areella 
näringarna jordbruk, skogsbruk och renskötsel sett till dess förmåga att producera 
material och föda.  
Motivering: De åtgärder som ingår i länstransportplanen bedöms preliminärt 
innebära åtgärder på eller i anslutning till befintlig infrastruktur och bedöms 
därmed inte medföra påverkan på areella näringar i sådan omfattning att aspekten 
kan anses som betydande.  

3.2.3 Jord 
Med aspekten Jord avses i Trafikverkets bedömningsgrunder förorenade områden 
och tillkommande föroreningar.  
Motivering: De åtgärder som ingår i länstransportplanen vidtas i närheten av 
befintlig infrastruktur och bedöms inte beröra förorenad mark i sådan omfattning 
att aspekten kan anses som betydande. 

3.2.4 Klimatanpassning 
Aspekten Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till dagens och 
framtidens klimat. Begreppet definieras i Trafikverkets bedömningsgrunder som 
den statliga infrastrukturens förmåga att stå emot effekter av klimatförändringar. 
Det handlar om att skapa robusta anläggningar.  
Motivering: De åtgärder som ingår i länstransportplanen bedöms preliminärt 
innebära åtgärder på eller i anslutning till befintlig infrastruktur. Aspekten beaktas 
bättre i senare planeringsskeden för dessa projekt och kan inte anses som 
betydande. 

3.3 Tidsperspektiv 
Miljöbedömningen använder år 2040 som jämförelseår, vilket är samma 
avgränsning som MKB:n till den nationella planen. Det främsta motivet är att 
andra effektbedömningar använder 2040 som prognosår. Avvikelser kan 
förekomma för olika aspekter, till exempel med anledning att väsentliga mål har 
varierande målår. I de fall det bedöms relevant att komplettera med ett kortare 
eller längre tidsperspektiv kommer detta att redovisas i MKB:n. 

3.4 Geografisk avgränsning 
Den geografiska avgränsningen av denna MKB är primärt påverkan i Gävleborgs 
län. För de miljöaspekter (främst klimatpåverkan) där konsekvenserna berör ett 
större geografiskt område än det egna länet omfattar bedömningen även detta. 
Påverkan på omgivande områden beskrivs dock bara i allmänna ordalag.  
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Bedömningen omfattar väg, järnväg, gång- och cykelvägar och åtgärder kring 
dessa. Frågor kring sjöfartens och flygets miljöpåverkan förutsätts bli bedömda 
inom ramen för den nationella transportplanen. 

3.5 Miljökvalitetsmål 
Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det 
tillstånd i miljön som miljöarbetet ska leda till. Miljökvalitetsmålen syftar till att 
främja en hållbar utveckling.  
Miljöbedömningen av länstransportplanen för Gävleborgs län avgränsas till att 
beskriva måluppfyllelsen för följande 11 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen: 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning (kväveoxider) 
• Ingen övergödning 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv. 

Av dessa bedöms målen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö som 
mest relevanta. Se vidare kapitel 7, där en bedömning görs av hur länsplanen 
bidrar till uppfyllelse av nationella och regionala miljömål. 

3.6 De nationella transportpolitiska målen 
I miljöbedömningen görs en översiktlig bedömning av hur nollalternativet 
respektive planförslaget förhåller sig till de transportpolitiska målen (se nedan). I 
Trafikverkets rapport 2021:119, Samrådsunderlag Avgränsningssamråd - 
Strategisk miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan, tas de 
transportpolitiska målen, med preciseringar, upp i bedömningsgrunderna för vissa 
miljöaspekter. 
Funktionsmålet 
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. 
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge 
alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt 
bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara 
jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov.  
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Hänsynsmålet  
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som 
ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad 
hälsa.  
 

4. Alternativ 
Syftet med alternativ i planeringen är att hitta olika lösningar på brister i 
transportsystemet, exempelvis bristande måluppfyllelse eller stor miljöpåverkan. 
Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och 
geografiska räckvidd skall identifieras, beskrivas och bedömas. 
I denna plan görs en jämförelse mellan ett nollalternativ (som visar hur 
utvecklingen kommer att se ut om åtgärderna i denna länsplan inte genomförs) 
och ett planalternativ (de åtgärder som föreslås i länsplanen). Länsplanens 
påverkan beskrivs sedan utifrån denna jämförelse. 

4.1 Nollalternativ 
Enligt 6 kap. 11 § pkt 3a miljöbalken ska en miljöbedömning innehålla ”uppgifter 
om miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen eller 
programmet inte genomförs”, ett så kallad. nollalternativ. Förenklat kan sägas att 
nollalternativet innebär att länstransportplanen för 2018-2029 genomförs samt att 
ingen ny länsplan beslutas eller andra förändringar av fastställd plan för 
transportsystemet 2018–2029 sker. Samhällsutveckling, fordonsutveckling, 
styrmedel, förd politik och så vidare är densamma i nollalternativ och 
planalternativ. Nollalternativet beskriver alltså vad som händer om planen inte 
genomförs, för att fungera som jämförelse med vad som sker om planen 
genomförs.  

4.1.1 Gällande länstransportplan 2018-2029 
Följande namngivna åtgärder togs upp i Länstransportplanen för 2018-2029 och 
kan alltså förutsättas genomföras i nollalternativet: (Observera att flera av dessa 
åtgärder även ingår i planalternativet, se avsnitt 4.2.)  
Åtgärder år 1-3, 2018-2020 

• Väg 83 Bollnäs-Vallsta. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder inklusive gång- 
och cykelväg.  

• Väg 50 Glössbo-Söderhamn. Åtgärdande av tillgänglighetsbrister för 
kollektivtrafikresenärer, anläggande av pendlarparkeringar. 

Åtgärdsförslag år 7-12, 2024-2029 
• Ny station Gävle Västra vid Gävle sjukhus. 
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• Väg 76 Furuvik-Gävle. Steg 1-3-åtgärder samt ny väglänk.  

• Gång- och cykelväg Forsbacka-Valbo köpstad. 

• Gång- och cykelväg Iggesund-Hudiksvall. 

Utöver de namngivna åtgärderna innehåller den gällande länstransportplanen även 
ett antal mindre åtgärder såsom kompletteringar av gång- och cykelstråk, såsom 
utbyggnad av gång- och cykelstråk samt kollektivtrafikåtgärder. Dessutom anges 
ett principiellt ställningstagande avseende mittseparering av väg.  

4.1.2 Trafikutveckling 
Behovet att resa kommer att fortsätta öka. Enligt Trafikverkets basprognos 2040 
beräknas biltransportarbetet nationellt öka med 27 % från år 2017 till år 2040. 
Persontransportarbetet på järnväg beräknas öka med 53 % under samma period 
och det sammanlagda transportarbetet för persontrafiken med färdsätten bil, buss, 
tåg och flyg beräknas öka med 28 %. 7.  
Trafikarbetet på vägarna i Gävleborgs län har av Trafikverket bedömts öka med 
0,7 % per år under perioden 2017-2040. Det är något mindre än riksgenomsnittet 
på 1,1 % per år under samma period. 
Efterfrågan på godstransporter på järnväg väntas enligt Trafikverkets basprognos 
öka från 2017 års nivå på drygt 21 miljarder tonkilometer till drygt 30 miljarder 
tonkilometer år 2040.  

4.2 Planalternativ 

4.2.1 Åtgärder som ingår i planen 
Länsplanen innehåller följande objekt och åtgärder för planperioden 2022-2033:  

• Namngivna objekt  

• Cykelåtgärder 

• Kollektivtrafik  

• Statlig medfinansiering 
Namngivna objekt är objekt som är viktiga ur ett regionalt perspektiv och 
beräknas kosta mer än 50 miljoner kronor, i enighet med nya regeringsdirektivet 
från juni 2021.  
Namngivna objekt  

• Väg 83 Bollnäs-Vallsta. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder inklusive gång- 
och cykelväg. 

• Ny station Gävle Västra vid Gävle sjukhus. 

                                              
8 Hela-resanperspektivet är ett begrepp som syftar till att alla ska kunna ta sig hela vägen från dörr till dörr. Källa: 
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/partnersamverkan/dokument/miljo-och-sakerhet/tillganglighet/rapport-
tillganglighet.pdf  

168

https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/partnersamverkan/dokument/miljo-och-sakerhet/tillganglighet/rapport-tillganglighet.pdf
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/partnersamverkan/dokument/miljo-och-sakerhet/tillganglighet/rapport-tillganglighet.pdf


 
Beskrivning   22(53) 

Dokumentnamn:  

 Dokument ID:  Giltigt t.o.m.:  

  Revisionsnr:   
 

 Utskriftsdatum: 13 oktober 2021 

 
 

• Gång- och cykelväg Iggesund-Hudiksvall. 

• Gång- och cykelväg Forsbacka-Överhärde.  
Cykelåtgärder 
Cykelobjekt inom länsplanens ramar berör enbart det statliga vägnätet. Regionen 
har tagit fram en cykelpotentialstudie där potentialen för studie- och 
arbetspendling har utvärderats. Den kommer att ligga till grund för prioritering av 
objekt. Andra utgångspunkter som planen nämner är trafiksäkerhetsfrågor och 
”hela-resan-perspektiv” 8. Regionens cykelplan kommer att revideras. 
Kollektivtrafik 
Inom ramen för länsplanen kan exempelvis projekt som rör hållplatsåtgärder 
pendlarparkeringar eller passager över vägar för tillgänglighet till hållplatser bli 
aktuella. Även här är ”hela-resan-perspektivet” en utgångspunkt. Regionens 
trafikförsörjningsprogram, som är under revidering, kommer också att vara en 
utgångspunkt. 
Statlig medfinansiering 
Statlig medfinansiering delges kommunerna efter årlig ansökningsprocess. 
Åtgärderna omfattar kollektivtrafik, gång och cykel samt trafiksäkerhetsåtgärder. 

4.2.2 Trafikutveckling 
Bedömd trafikutveckling är densamma som i nollalternativet, se 4.1.2. 
 

5. Beskrivning av miljötillståndet och betydande 
påverkan 

I kapitel 5 beskrivs endast de miljöaspekter som bedöms kunna medföra 
betydande påverkan, se avgränsningen i avsnitt 3.1. Bedömningarna i kapitel 5 
avser länsplanen i sin helhet. I kapitel 6 beskrivs var och en av de förslagna 
prioriterade åtgärder som förs fram i planen, med avseende på de miljöaspekter 
som bedöms kunna medföra betydande påverkan. I kapitel 7 beskrivs påverkan på 
uppfyllelsen av miljömål. Kapitel 7 omfattar även de miljöaspekter som inte 
bedöms medföra betydande påverkan. 

5.1 Klimatpåverkan 

5.1.1 Nuläge 
Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. 
Av den tredjedelen utgör växthusgasutsläpp från vägtrafik drygt 90 %. Flyg 
påverkar klimatet mest räknat per passagerare och kilometer. Men det som ger 
störst effekt är att ersätta så många bilresor som möjligt med gång, cykel, buss 

                                              
8 Hela-resanperspektivet är ett begrepp som syftar till att alla ska kunna ta sig hela vägen från dörr till dörr. Källa: 
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/partnersamverkan/dokument/miljo-och-sakerhet/tillganglighet/rapport-
tillganglighet.pdf  
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eller tåg, eftersom vi åker så mycket bil. Av den sammanlagda sträcka som 
svenska folket förflyttar sig inrikes en genomsnittlig dag är 75 % i bil.9 
Begreppet klimatfaktorer definieras i Trafikverkets bedömningsgrunder som 
klimatpåverkan i form av växthusgaser och anges i enheten ton 
koldioxidekvivalenter (CO2e)10.  
Naturvårdsverket ansvarar för att publicera Sveriges årliga officiella 
utsläppsstatistik som används för att följa upp klimatmålen som fastställts 
internationellt, inom EU och nationellt för Sverige. Den 14 december 2021 
kommer Naturvårdsverket att publicera ny statistik för utsläpp och upptag av 
växthusgaser för 2020. År 2019 minskade utsläppen av växthusgaser från 
transporter med 2,2 % jämfört med föregående år. Utsläppen ska minska med 
minst 70 % till 2030 jämfört med 2010. De har hittills minskat med 20 % jämfört 
med 2010. Energieffektivisering bidrar till att minska bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp från enskilda fordon, men omställningen av fordonsparken 
behöver gå fortare för att vi ska nå uppsatta mål. 11 Det kommer inte att räcka med 
tekniska åtgärder som energieffektivare fordon och ökad andel förnybara 
drivmedel för att nå dessa mål. Det behövs även en ny inriktning i planeringen 
och utvecklingen av samhället och infrastrukturen, det vill säga ett mer 
transportsnålt samhälle. Det kan bland annat. innebära att större andel resor görs 
till fots, med cykel och med kollektivtrafik i stället för med personbil. Järnvägen 
och sjöfarten kan bidra till att minska transportsektorns energianvändning och 
klimatpåverkan genom att ta hand om godstransporter som flyttas över från 
vägnätet. Järnvägen kan också ta över vissa resor och transporter från flyg. Stor 
potential finns också i energieffektivisering av infrastrukturhållningen ur ett 
livscykelperspektiv.12 
Den största källan till växthusgasutsläpp i Gävleborgs län är transportsektorn. År 
2018 minskade utsläppen från sektorn med 17 400 ton. Minskningen sker i 
samtliga undersektorer med störst minskningsandel inom tunga lastbilar. För 
bussar ses en utplaning av utsläppen vilket antas bero på redan utfört bränslebyte 
till förnybart. År 2018 svarade transportsektorn för 43 % av utsläppen i länet. 
Länets geografi och tunga industri medför mycket transporter. Länsstyrelsen 
Gävleborg hoppas att den nya energi- och klimatstrategin tillsammans med nytt 
åtgärdsprogram ska bidra till minskade utsläpp av koldioxid. Se figur 2.13 

 

                                              
9 Källa:  Trafikverkets hemsida, https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/energi-och-
klimat/ 
10 Koldioxidekvivalenter är ett mått på utsläpp av växthusgaser från olika gaser som bidrar till växthuseffekten. 
Koldioxidekvivalenter anger hur mycket koldioxid en annan växthusgas motsvarar för att ge samma klimateffekt. 
11 Källa: Trafikverkets kunskapsunderlag och klimatscenario för energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan. 
Trafikverket publ.2014:137. Naturvårdsverkets hemsida, https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-
O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/ 
12 Källa: Trafikverkets kunskapsunderlag och klimatscenario för energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan. 
Trafikverket publ.2014:137. 
13 Källa: Regional årlig uppföljning i Gävleborgs län. Länsstyrelsen Gävleborg. Dnr 5107-2020. 
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Figur 2. Utsläpp från transporter i Gävleborgs län (exklusive arbetsmaskiner). Källa: Regional årlig uppföljning i 
Gävleborgs län. Länsstyrelsen Gävleborg. Dnr 5107-2020. 

5.1.2 Planens påverkan 
Ett av länsplanens målområden är ”En fossiloberoende transportsektor och ett 
hållbart resande” och fokus ligger på hållbart resande genom flera satsningar för 
kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. Flera av de namngivna objekten utgörs 
av gång- och cykelvägar, likaså innefattar planen ett åtgärdsområde för mindre 
cykelåtgärder och ett för kollektivtrafikåtgärder. Detta bedöms sammantaget 
kunna medföra en minskning av bilanvändandet och därmed en minskning av 
koldioxidutsläppen. Ny station Gävle Västra som ingår i planen bedöms också 
leda till minskade utsläpp av koldioxid, genom att fler resenärer väljer tåg i stället 
för bil eller buss.  

5.1.3 Slutsats 
Transporter står för en betydande del av utsläppen av växthusgaser både nationellt 
och regionalt. Planens inriktning på hållbart resande och de åtgärder som föreslås 
i planen bedöms ge en positiv effekt på miljöaspekten Klimatpåverkan, i form av 
minskade utsläpp. Delaspekten Trafikens klimatpåverkan påverkas positivt genom 
planens inriktning på gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik. Delaspekten 
Planering för ett transporteffektivt samhälle påverkas positivt genom att planens 
åtgärder avseende framkomlighet och trafiksäkerhet. Delaspekten 
infrastrukturhållningens klimatpåverkan handlar om klimatpåverkan från 
byggande, drift och underhåll och kan inte bedömas i detta tidiga planeringsskede. 
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Det krävs dock att länsplanens åtgärder kompletteras med nationella åtgärder 
inom många områden för att Sverige ska kunna klara sina klimatåtaganden. 
Slutsatsen är att planalternativet totalt sett bedöms vara något bättre ur 
klimatsynpunkt än nollalternativet, eftersom ytterligare åtgärder vidtas för ett 
hållbart resande.  

5.2 Naturmiljö 

5.2.1 Nuläge 
Länsstyrelsen Gävleborg anger att tillståndet när det gäller miljökvalitetsmålet Ett 
rikt växt- och djurliv är negativt. Förlusten av arter och livsmiljöer samt 
spridningen av invasiva arter fortsätter. Det råder stora brister beträffande 
gynnsam bevarandestatus för de flesta naturtyper: gräsmarker, boreala skogstyper, 
hav, sjöar och vattendrag.  
Infrastrukturen fungerar som spridningskanaler för invasiva arter och för arternas 
spridning vidare ut i landskapet.  
Med rådande årlig ökning av viltolyckor och fortsatt ökning av trafikarbetet enligt 
Trafikverkets basprognoser förväntas olyckstalen fördubblas fram till år 2035, 
jämfört med år 2014, enligt nationella planen för transportsystemet 2018-2029. # 
uppdateras om möjligt när koncept till planen 2022-2033 finns framme, annars 
stryks detta. För små och medelstora djur samt grod- och kräldjur kan även 
mindre vägar innebära stora barriärer eller hög risk för trafikdöd.  
Åtgärdsbehovet vad gäller biologisk mångfald i infrastrukturmiljöer, t ex. artrika 
vägkanter, alléer och invasiva arter, hanteras i den nationella planen för 
transportsystemet. 

5.2.2 Planens påverkan 
Transportinfrastrukturen påverkar den biologiska mångfalden negativt, främst 
infrastrukturens barriäreffekter och mortalitet (för djur), intrång och störning samt 
invasiva arter i infrastrukturmiljön. Positiv påverkan kan ske genom artrika 
infrastrukturmiljöer.  
Länsplanen innehåller få åtgärder som kan medföra nytt markintrång eller 
påverkan på transportinfrastrukturens barriäreffekter. De namngivna objekten 
ligger inte i obanad terräng, utan intill befintlig infrastruktur. I vissa fall medför 
åtgärderna (exempelvis station Gävle Västra och de nya gång- och cykelvägarna) 
intrång i grönstruktur i byggd miljö.  
Det finns alltså en kunskapsbrist i detta tidiga planeringsskede, genom att det inte 
är fullt klarlagt om och i så fall hur värdefulla livsmiljöer kan komma att påverkas 
av ett genomförande av planen.  

5.2.3 Slutsats 
Baserat på att de områden som berörs av planens förändringsförslag i huvudsak 
saknar kända naturvärden och att eventuella intrång bedöms kunna mildras genom 
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hänsyn i senare planeringsskeden bedöms påverkan på miljöaspekten Naturmiljö 
som liten negativ. 
Skillnaden mot nollalternativet är att det finns något fler namngivna åtgärder som 
innebär att genomföra ändringar på det redan befintliga vägnätet, men dessa 
genomförs i anslutning till befintlig infrastruktur där landskap och natur redan är 
påverkade. Det gäller även de åtgärdsområden som anges i länstransportplanen, 
där inga särskilda platser för åtgärderna pekas ut. Dessa mindre åtgärder kan 
handla om till exempel förbättringar av busshållplatser eller av cykelstråk. Det 
finns vanligtvis möjlighet att ta hänsyn till landskap och natur i fortsatt planering, 
då den typen av åtgärder projekteras. 

5.3 Kulturmiljö 

5.3.1 Nuläge  
Längs väg- och järnvägsnätet finns många objekt med kultur- och väghistoriska 
värden. Trafikverket arbetar med att bevara och stärka dessa värden samt med att 
förmedla vårt väghistoriska kulturarv, bland annat genom inventeringar samt 
genom att anpassa vägunderhållet. 
För miljöaspekten kulturmiljö saknas ännu heltäckande tillståndsbeskrivningar, , 
enligt nationella planen för transportsystemet 2018-2029. # uppdateras om möjligt 
när koncept till planen 2022-2033 finns framme, annars stryks detta. Detta gör det 
svårt att bedöma hur stor påverkan infrastrukturen har på kulturmiljön. 
Sammantaget kan det konstateras att det finns störningar på kulturmiljö i 
förhållande till infrastruktur samt hur detta tar sig uttryck i form av effekter. Det 
gäller även infrastrukturens positiva effekter att stärka och utveckla kulturmiljön. 
För kunskap om hur stora effekterna är och vad de leder till krävs dock långsiktig 
kunskapsuppbyggnad samt uppföljnings- och utvärderingssystem. 
För företeelser som alléer vid statliga vägar, kulturvägar, kulturobjekt vid vägar 
och järnvägar och kulturbroar finns viss kunskap, dock ojämn, och där bekräftar 
utvecklingen infrastrukturens generella påverkan på kulturmiljön. 

5.3.2 Planens påverkan 
De åtgärder som ingår i länsplanen vidtas på eller i anslutning till befintlig 
infrastruktur och bedöms därmed inte medföra påverkan på forn- och 
kulturlämningar i någon större omfattning. För de flesta av planens namngivna 
objekt kan något enstaka objekt som tas upp i Riksantikvarieämbetets register 
(fornlämningar, kulturlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar el.dyl.) 
beröras, men vissa av dessa går att flytta (exempelvis milstolpar) och andra 
bedöms ha begränsade värden (exempelvis husgrunder). Inga större 
fornlämningsområden eller sammanhängande fornlämningsmiljöer berörs.  
Planförslaget bedöms i huvudsak innebära begränsad påverkan på omgivningen. 
Påverkan på kulturlandskapet minimeras. Ett namngivet objekt, Väg 83 Bollnäs-
Vallsta går genom ett riksintresse för kulturmiljö, Koldemo. Eftersom det redan 
går en väg i detta läge bedöms inte riksintressets värden påverkas. Ytterligare ett 
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namngivet objekt, gång- och cykelväg Iggesund-Hudiksvall, korsar den medeltida 
kustlandsvägen, vilket behöver beaktas i kommande planeringsskeden. Denna 
utgör en så kallad övrig kulturhistorisk lämning i Riksantikvarieämbetets register. 
Eventuellt intrång i lämningen beror på hur gång- och cykelvägen dras. 

5.3.3 Slutsats 
Länsplanen bedöms sammantaget ge en liten negativ påverkan på miljöaspekten 
Kulturmiljö, i likhet med nollalternativet. Aspekten måste dock utredas och 
beskrivas vidare i kommande planeringsskeden. 

5.4 Hälsa 

5.4.1 Nuläge 
Höga bullernivåer medför negativa effekter på hälsa och välbefinnande. Enligt 
Folkhälsomyndighetens statistik från den nationella Miljöhälsoenkäten år 2020 
störs cirka 4 % av vuxna i Gävleborgs län av trafikbuller minst en gång i veckan. 
Andelen i Gävleborg är något högre än motsvarande siffra för hela landet (3,4 
%).14 
Med trafiksäkerhet avses åtgärder som minskar riskerna för att människor dödas 
eller skadas allvarligt i transportsystemet. Under perioden januari-juli 2021 
omkom 93 personer i vägtrafiken i Sverige. Det är en ovanligt låg siffra, vilket till 
en del kan bero på den pågående pandemin. Se Figur 3.15 

 
Figur 3. Omkomna januari-jul åren 2010-2021. Källa: Transportstyrelsen. 

Förutsättningarna för att gå och cykla har också stor betydelse för människors 
hälsa. Förutsättningarna varierar mellan olika kommuner, och mellan stad och 
land. I Region Gävleborgs Cykelplan (remissversion 2021) konstateras att länets 
tio kommuner har olika förutsättningar för att skapa goda cykelmöjligheter. År 
2019 gjordes en cykelpotentialstudie för Gävleborg. Studien visar på den potential 
det finns för att öka cyklingen till och från arbete/utbildning. Resultatet visar att 

                                              
14 Källa: Folkhälsomyndigheten. Störd sömn av trafikbuller. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-
statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/livsvillkor/stord-somn-av-trafikbuller/ 
 
15 Källa: Transportstyrelsens statistik över vägtrafikolyckor. 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/olycksstatistik/statistik-over-vagtrafikolyckor/ 
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48 % av de som ingår i studien skulle kunna cykla till sitt mål på 15 minuter eller 
mindre. Det betyder att nästan varannan invånare i Gävleborg skulle kunna 
använda cykel som färdmedel dagligen. Potentialen för vanlig cykel och elcykel 
skiljer sig inte så mycket åt, utan det verkar finnas en gräns där avståndet gör att 
cykel, enskilt, inte är bästa färdmedlet. 16  

5.4.2 Planens påverkan 
Länsplanen bedöms som positiv vad gäller miljöaspekten Hälsa. Den rymmer 
åtgärder för att främja gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik och ökar därmed 
möjligheterna till fysisk aktivitet, vilket medför positiva effekter för människors 
hälsa. Vidare ingår trafiksäkerhetshöjande och tillgänglighetsfrämjande åtgärder i 
planen, vilket medför en säkrare trafikmiljö, inte minst för de oskyddade 
trafikanterna. En säkrare trafikmiljö bidrar till att färre människor dödas eller 
skadas allvarligt i trafiken. 
Med tanke på att transportbehovet i länet beräknas öka under planperioden för 
både noll- och planalternativet är det av vikt att åtgärder för ökad kollektivtrafik, 
cykelåtgärder samt andra avlastande åtgärder i tätortsmiljöer kommer till stånd för 
att få så stora positiva effekter som möjligt på människors hälsa. 
Länsplanen fokuserar på satsningar på gång- och cykeltrafik. De flesta föreslagna 
åtgärderna i planen främjar trafiksäkerhet och tillgänglighet för trafikanter utan 
bil. Fokus ligger på hållbart resande, genom ökade satsningar på samt gång och 
cykel och kollektivtrafik.   

5.4.3 Slutsats 
Länsplanens inriktning på trafiksäkerhetsåtgärder och ökad gång- och cykeltrafik 
samt kollektivtrafik bedöms ge en positiv effekt på miljöaspekten Människors 
hälsa. Delaspekten Buller och vibrationer påverkas positivt genom att biltrafiken 
bedöms kunna minska. Delaspekten Trafiksäkerhet påverkas positiv genom att 
planens åtgärdsförslag minskar olycksrisker både för fordonstrafikanter och för 
oskyddade trafikanter. 
Delaspekten Fysisk aktivitet påverkas positivt genom att människors möjligheter 
att få motion ökar, både genom cykling och gång och genom att använda 
kollektivtrafik (som genererar gångtrafik).  
Länstransportplanen bedöms sammantaget ha något större positiv effekt inom 
fokusområdet Hälsa i jämförelse med nollalternativet, eftersom ytterligare 
åtgärder vidtas.  

                                              
16 Källa: Cykla i Gävleborg. En regional plan för ökad och säker cykling. Remissversion 2021-06-10. Region Gävleborg. 
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5.5 Befolkning 

5.5.1 Nuläge  
Miljöaspekten befolkning handlar om hur transportsystemet påverkar 
tillgängligheten till de målpunkter som olika grupper i befolkningen har i ett 
geografiskt avgränsat område. Med befolkning avses här i första hand människor 
utan tillgång till bil, särskilt barn, äldre och funktionshindrade.17 
Mellan år 2010 och år 2020 ökade antalet personer som har mer än 10 minuter 
(med bil) till en dagligvarubutik med cirka  960 personer i länet. Totalt har cirka 
340 personer mer än 20 minuter till en dagligvarubutik (år 2020). Mellan år 2016 
och år 2020 ökade antalet personer med mer än 10 minuter till en drivmedels-
station med cirka 320 personer. 18 Slutsatsen man kan dra av denna statistik är att 
befolkningen på många platser behöver tillgång till bil för att ha god tillgänglighet 
till viktiga målpunkter. 
År 2015 hade cirka 1,7 % av barnen i årskurs 1-9 i Gävleborgs län mer än 10 
minuters färdväg till skolan. År 2020 hade denna andel ökat något, till 1,9 %. 19  

5.5.2 Planens påverkan 
Länsplanen bedöms som positiv vad gäller miljöaspekten Befolkning. Den 
rymmer åtgärder för att främja gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik, likaså 
tillgänglighetsfrämjande åtgärder.  
Nya gång- och cykelvägar föreslås byggas . Utbyggnad av ny tågstation Gävle 
Västra samt kollektivtrafikåtgärder som hållplatsåtgärder för busstrafiken och 
pendlarparkeringar främjar möjligheten att färdas kollektivt. Även planens 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder m.m. förbättrar tillgängligheten till 
transportsystemet.  
De flesta föreslagna åtgärderna i planen kommer att främja tillgängligheten för 
trafikanter utan bil. Fokus ligger på hållbart resande, genom ökade satsningar för 
kollektivtrafik samt gång och cykel. Planen bedöms i högre grad än 
nollalternativet kunna bidra till förbättrade möjligheter att ta sig till arbete, studier 
och fritidsaktiviteter med kollektivtrafik, gång eller cykel, eftersom ytterligare 
åtgärder ingår.   

5.5.3 Slutsats 
Länsplanens inriktning på ökad gång- och cykeltrafik samt ökad tillgänglighet till 
kollektivtrafik bedöms ge en positiv effekt på miljöaspekten Befolkning. Planen 
ligger i linje med flera av miljöaspektens preciseringar. Möjlighet att resa med 
cykel och till fots samt Möjlighet att resa med kollektivtrafik ökar. Faktorerna 
Jämlik tillgänglighet oavsett socioekonomisk status, Möjligheter för barn att 
säkert förflytta sig på egen hand samt Tillgång till transportsystemet för personer 

                                              
17 Källa: Bedömningsgrunder för miljöbedömning av nationell transportplan 2018-2029. Reviderade förslag. Trafikverket 
2017. 
18 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2021. Rapport 0369. Tillväxtverket 2021-05-04.  
19 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2021. Rapport 0369. Tillväxtverket 2021-05-04.  
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med funktionsnedsättning påverkas positivt av att gång- och cykelvägnätet byggs 
ut samt att tillgängligheten till kollektivtrafiksystemet ökar.  
Faktorn Balans i utbudet av tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda 
förutsättningar och behov påverkas positivt av att flera av de prioriterade 
åtgärderna ligger utanför tätorterna. 
Påverkan på faktorn Jämställdhet mellan kvinnor och män och Tillgänglighet i 
relation till socioekonomisk status bedöms som försumbar.  
Länstransportplanen bedöms sammantaget ha något större positiv effekt inom 
fokusområdet Befolkning i jämförelse med nollalternativet, eftersom ytterligare 
åtgärder vidtas. 

5.6 Luft 

5.6.1 Nuläge 
Miljöaspekten luft definieras av Trafikverket som emissioner av trafikrelaterade 
luftföroreningar och deras påverkan på luftkvaliteten. En avgränsning görs i 
Trafikverkets bedömningsgrunder till emissioner av kväveoxid (NOx) och 
partiklar (avgaser respektive slitage) samt halter av kvävedioxid (NO2) och 
partiklar (PM10). Detta görs eftersom det är för dessa emissioner som 
transportsektorns bidrag till överskridanden av miljökvalitetsnormer och mål är 
som störst. 
Enligt Länsstyrelsen Gävleborg är luftkvaliteten sett över hela länet generellt god, 
men miljökvalitetsmålen för NO2 och partiklar överskrids eller riskerar 
överskridas lokalt. Bland annat överskreds miljökvalitetsmålet för partiklar 
(PM10) i Gävle under år 2019. De åtgärder som pågår behöver fortskrida och 
utvecklas för att minska utsläppen till luft om miljökvalitetsmålet Frisk luft ska 
nås. Minskad trafik av förbränningsmotorer i tätorter och i trafikintensiva 
områden är en av de åtgärder som lufts fram som viktigast.20 

Relativt få mätningar av halterna av luftföroreningar i länet utförs regelbundet. 
Nio av länets tio kommuner är med i Östra Sveriges Luftvårdsförbund vilket 
borgar för bättre överblick av luftkvaliteten i länets kommuner.21 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljö-
balken 1999. De beskrivs närmare i miljöbalken kapitel 5. Miljökvalitetsnormerna 
infördes för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor 
som till exempel trafik.  
Tillfälligt förhöjda nivåer av luftföroreningar i tätortsluft har samband med en rad 
hälsoeffekter och besvär. Miljökvalitetsmålet Frisk luft innebär att luften skall 
vara så ren att människors hälsa inte skadas. Miljökvalitetsmålet är svårare än 

                                              
20 Källa: Regional årlig uppföljning i Gävleborgs län. Länsstyrelsen Gävleborg. Dnr 5107-2020. 
21 Källa: Årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen i Gävleborg 2019. Länsstyrelsen Gävleborg. Dnr 4091-2019. 
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miljökvalitetsnormerna att uppnå. I flera fall handlar det om en halverad halt 
jämfört med den lagreglerade nivån. 

5.6.2 Planens påverkan 
De flesta av länstransportplanens namngivna objekt syftar till att skapa ökade 
möjligheter att nyttja kollektivtrafiken samt gång- och cykelstråk. Om fler väljer 
att gå, cykla eller åka kollektivt och avstå från bilkörning blir resultatet minskade 
utsläpp.  
Vissa frågor som har betydelse för om mål och normer ska klaras styrs dock inte i 
den regionala transportplanen. Bland annat spelar teknikutveckling avseende 
emissioner från fordon, påverkan på trafikmängder och påverkan på bilförares 
beteende roll, både när det gäller mängden avgaser och partiklar från exempelvis 
väg och däck.  
Planen ger möjlighet att påverka den regionala trafikutvecklingen. Ny station 
Gävle Västra bedöms leda till ett ökat resande med tåg vilket i sin tur medför 
minskat utsläpp av kväveoxider och partiklar om trafikanter väljer tåg i stället för 
bil eller buss.  
Att beräkna en utsläppsminskning eller prognosticera en utveckling för att jämföra 
nollalternativet med planalternativet är inte möjligt.  
De åtgärder som föreslås i planen bedöms inte medföra någon större trafikökning 
utöver den som kommer av allmän samhällsutveckling.  

5.6.3 Slutsats 
Transporter står för en betydande del av utsläppen av kväveoxid och partiklar 
både nationellt och regionalt. Länsplanens inriktning på ökad gång- och 
cykeltrafik samt ökad tillgänglig till kollektivtrafik bedöms ge en viss positiv 
effekt på miljöaspekten Luft, eftersom planens åtgärder bedöms ge en viss 
förbättring av luftkvaliteten jämfört med nollalternativet. Förbättringar i 
kollektivtrafik och gång- och cykelstråk möjliggör för fler personer att avstå 
bilanvändning och därmed minska luftföroreningarna. Bedömningsfaktorn 
Transportsektorns emissioner av luftföroreningar påverkas alltså positivt vid ett 
genomförande av planen. Faktorn Halter av luftföroreningar i utomhusluft 
bedöms ej påverkas. Faktorn Exponering av luftföroreningar handlar om miljöer 
där miljökvalitetsnormerna överskrids och bedöms inte som relevant för 
länsplanen.  
Det krävs dock att dessa åtgärder kompletteras med nationella åtgärder inom 
många områden för att Sverige ska kunna klara sina mål gällande god luftkvalitet. 
Slutsatsen är att planförslaget är likvärdigt med nollalternativet och att det i båda 
fallen handlar om en relativt liten positiv miljöpåverkan.  
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5.7 Vatten 

5.7.1 Nuläge 
Enligt Länsstyrelsen Gävleborg nås inte miljökvalitetsmålet Levande sjöar och 
vattendrag inte till år 2020 i Gävleborgs län, och utvecklingen bedöms som oklar. 
De flesta av länets vatten är kraftigt påverkade av vandringshinder, 
flottledsrensning, förändringar i vattenflöde med mera. Åtgärdsarbetet har ökat på 
senare tid, dock krävs ytterligare kraftfulla åtgärder, lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt, för att uppnå en positiv utveckling av tillståndet.  
God kemisk och ekologisk status nås bara i en tredjedel av sjöar och en femtedel 
av vattendragen. De viktigaste problemen är vandringshinder, morfologiska 
förändringar, flödesförändringar på grund av reglering och rensning samt 
försurning och övergödning. Dessutom har alla vatten höga halter av kvicksilver 
och PBDE (flamskyddsmedel). Flera sjöar och vattendrag uppnår inte heller god 
kemisk status på grund av miljögifter, främst metaller.22 
Trots stora problem så går utvecklingen i rätt riktning inom flera områden. 
Restaureringsåtgärder i fysiskt påverkade vattendrag görs årligen av kommuner 
och andra organisationer vilket gör att livsmiljön för organismer som är beroende 
av vatten blir bättre. 
Länsstyrelsen bedömer att tillståndet beträffande grundvatten i Gävleborgs län 
överlag är gott.23 Det finns få grundvattenförekomster med otillfredsställande 
kemisk status och ingen med otillfredsställande kvantitativ status. Det finns dock 
fortfarande stora kunskapsluckor i bedömningen av miljötillståndet.  
Dricksvatten från allmänna vattentäkter håller generellt bra kvalitet. Av länets 
befintliga vattentäkter har 80% vattenskyddsområde men flertalet av dessa följer 
inte nuvarande lagstiftning. Arbetet med att inrätta och revidera skydd pågår men 
tar ofta lång tid.  
Många invånare i Gävleborgs län har egen brunn och många av dessa brunnar har 
kvalitetsproblem.  

5.7.2 Planens påverkan 
En bedömning har gjorts om planen inkluderar åtgärder som riskerar att försvåra 
att miljökvalitetsnormer (MKN) uppnås, ge påtaglig skada på skyddsvärda 
områden eller riksintressen, betydande påverka områden som är känsliga för 
avvattning, exempelvis våtmarker, eller skada vattenförekomst för 
dricksvattenförsörjningen. 
Transportinfrastrukturen kan påverka yt- och grundvatten genom förorening av 
vattnet (från i anläggningar och fordon ingående ämnen och komponenter), 
påverkan på vattenkvalitet ur naturmiljösynpunkt inklusive fysisk påverkan samt 
skador till följd av påverkan på vattnets flöden och nivåer. Påverkan på 
                                              
22 Regional årlig uppföljning i Gävleborgs län. Länsstyrelsen Gävleborg. Dnr 5107-2020. 
23 Regional årlig uppföljning i Gävleborgs län. Länsstyrelsen Gävleborg. Dnr 5107-2020. 
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grundvatten sker framförallt vid undermarksbyggande med 
grundvattenbortledning i urbana miljöer, men även vid grundvattenbortledning 
och markavvattning som påverkar naturmiljöer på landsbygd.  
Delaspekten Dricksvattenförsörjning bedöms inte påverkas förutsatt att 
erforderliga åtgärder vidtas ifall enskilda vattentäkter berörs av planens åtgärder. 
Inga allmänna vattentäkter berörs av de prioriterade åtgärderna i planen. Enskilda 
vattentäkter är inte studerade i detta planeringsskede. Delaspekten Ekologiska 
värden kan påverkas om planens åtgärder medför förorening via bygge, 
driftåtgärder eller vägdagvatten samt risk för förändring av vattenkvalitet genom 
utsläpp vid olycka. Risken bedöms kunna hanteras så att negativ påverkan inte 
uppstår, men detta behöver studeras vidare i senare planeringsskeden. Likaså 
behöver delaspekten Flöden och nivåer studeras vidare, eftersom kunskapsläget är 
bristfälligt i det tidiga skede som en länsplan innebär.  
De flesta namngivna objekt som ingår i länsplanen berör vattenförekomster med 
miljökvalitetsnormer genom att vattendrag eller grundvattenförekomster korsas 
eller ligger nära infrastrukturanläggningar som berörs av de prioriterade åtgärder 
som planen föreslår. Åtgärderna kan förändra infrastrukturens påverkan på vatten 
positivt om åtgärder vidtas som exempelvis förbättrar reningen av vägdagvatten, 
men även negativt om föroreningar tillförs vattendragen i större mängd än idag. 
Detta går inte att bedöma i länsplanen, eftersom åtgärderna inte är tillräckligt 
detaljerat studerade, men behöver utredas vidare i kommande planeringsskeden.  
Olycksrisken, och därmed risken för föroreningar av yt- eller grundvatten, 
påverkas positivt av samtliga de åtgärder om förs fram i länsplanen.  
Risken för lokal påverkan på flöden och nivåer (som kan medföra skador på 
byggnader och anläggningar med grundvattenberoende grundläggning, brunnar 
för vatten och/eller energiförsörjning samt yt- eller grundvattenberoende 
ekosystem) kan inte bedömas i länsplanen, eftersom det inte finns tillräckligt 
underlag i detta tidiga skede. 

5.7.3 Slutsats 
Länsplanens påverkan på miljöaspekten Vatten går inte att bedöma i länsplanen, 
eftersom åtgärderna inte är tillräckligt detaljerat studerade, men behöver utredas 
vidare i kommande planeringsskeden. Planförslaget är likvärdigt med 
nollalternativet.  
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5.8 Hushållning med naturresurser 

5.8.1 Nuläge 
Miljöaspekten har i denna MKB avgränsats till ianspråktagande av eller påverkan 
på riksintressen enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken, eller naturreservat. Miljöns 
utveckling i dessa högt värderade områden kan påverkas av bebyggelseutveckling, 
infrastrukturutveckling m.m. Detta beaktas dock alltid i planerings- och 
tillståndsprocesser enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, väglagen m.m. 
Gävleborg har många riksintressen som omfattar bland annat . mark- och 
vattenområden och fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden, kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet. 
Dessa intressen ska generellt sett prioriteras framför andra intressen i den fysiska 
planeringen och ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
skadar dem. Vidare finns drygt 220 områden som är skyddade som naturreservat.  
Delaspekterna Material, massor, energi och råvaror samt Ekosystemtjänster och 
grön infrastruktur tas inte upp i MKB för länstransportplanen, i enlighet med den 
avgränsning som gjorts av MKB:n. 
En översyn av riksintressen pågår. MKB:n för länstransportplanen kommer att 
utgå från beslutade riksintressen sommaren 2021. Om något av de riksintressen 
som berörs av länstransportplanen får en beslutad ändrad avgränsning under år 
2021 kommer MKB:n att ses över med avseende på detta efter remissen av 
länstransportplanen. 

5.8.2 Planens påverkan 
Det namngivna objektet Väg 83 Bollnäs-Vallsta ligger nära riksintresse för 
friluftsliv, Ljusnans dalgång. Objektet avser åtgärder på befintlig väg genom 
ombyggnation av väg och anslutande korsningar. Då objektet avser åtgärder på 
befintlig väg bedöms inte planförslaget ha någon negativ påverkan vad gäller 
miljöaspekten Hushållning av naturresurser.  
Det namngivna objektet Ny station Gävle Västra ligger inom riksintresse för 
järnväg. Objektet avser anläggandet av en ny regional tågstation vid Gävle 
sjukhus i samband med byggande av dubbelspår för norra utfarten från Gävle. 
Järnvägen anses vara viktig för främst godstrafiken. Då objektet avser 
kompletterande åtgärder för att järnvägen ska utvecklas så bedöms inte 
planförslaget ha någon negativ påverkan vad gäller miljöaspekten Hushållning av 
naturresurser.  
Det namngivna objektet Gång- och cykelväg Forsbacka-Överhärde går delvis 
genom och angränsar till korsar Forsbacka bruk som är ett riksintresse för 
kulturmiljö. Då objektet avser åtgärder på befintlig väl bedöms inte planförslaget 
ha någon negativ påverkan vad gäller miljöaspekten Hushållning av 
naturresurser. 
Flera prioriterade åtgärder som ingår i länsplanen berör eller ligger i närhet till 
riksintressen för friluftsliv, kulturmiljö och infrastruktur. För exempelvis det 
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namngivna objektet Ny station Gäve Västra går det inte att bedöma länsplanens 
påverkan då projektet inte kommit så långt och åtgärderna inte är tillräckligt 
detaljerat studerade, men behöver utredas vidare i kommande planeringsskeden.   

5.8.3 Slutsats 
Flera namngivna objekt som ingår i länsplanen berör eller ligger i närhet till 
riksintressen för friluftsliv, kulturmiljö och infrastruktur. Detsamma gäller 
nollalternativet. Eftersom länsplanens åtgärder vidtas i närhet av befintlig 
infrastruktur bedöms risken för att riksintressen skadas som liten. Dessa frågor tas 
alltid i beaktande i exempelvis åtgärdsvalsstudier, väg- och järnvägsplaner, samt i 
förekommande fall även i tillståndsprövningar enligt miljöbalken.  
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6. Miljöpåverkan åtgärder 
6.1 Väg 83 Bollnäs-Vallsta  

  

                                              
24 Källa: Rv 83 Bollnäs-Vallsta, Säkerhetsåtg, VSM608 (SEB). Trafikverket. 

Åtgärd Väg 83 Bollnäs-Vallsta  
Projektet är indelat i tre olika sträckor som drivs var för sig. Totalt är sträckan 17 
km och innefattar sträckorna Bollnäs-Röste, Röste-Lottefors och Lottefors-
Vallsta. Projektet avser åtgärder i form av trafiksäkerhet för samtliga trafikanter.  
Åtgärderna innefattar ombyggnad av befintlig väg med anslutande korsningar. 
Anläggande av viltstängsel och vänstersvängkörfält. Om- och tillbyggnad av 
befintlig gång- och cykelbro samt anläggande av gång- och cykelväg med 
belysning på totalt 3,4 km. Ombyggnationer, upprustning och nybyggnation av 
busshållplatser. En järnvägsport breddas och en annan plankorsning stängs. 
Bulleråtgärder tillämpas för 30 fastigheter, totalt 300 meter bullerplank.  
Detta projekt fanns även med i länstransportplanen 2018-2029 och ingår alltså 
både i nollalternativet och planalternativet. 

Miljöaspekt Miljöbedömning 

Miljöpåverkan Kommentar 

Klimatpåverkan (+) Bedömningen är att åtgärderna kommer att medföra försum-
bar påverkan på CO2-ekvivalenter, eftersom hastigheten inte 
förändras på vägen och påverkan på trafikmängden bedöms 
som försumbar. 24 
Den nya bron för gång- och cykelväg över Rösteån anläggs 
av trä. Detta innebär en mindre klimatpåverkan och en bättre 
resurshållning än om en traditionell bro av betong eller stål 
hade byggts.  

Naturmiljö +/- Ett mindre ingrepp kommer att ske i sumpskogen Norrborn 
på västra sidan om väg 83. Sumpskogen har i 
naturvärdesinventering inte bedömts ha något naturvärde och 
de negativa konsekvenserna bedöms som försumbara. 
Områden med strandskydd påverkas av projektet vid bäck 
från Bolleberget/Ismyren samt Rösteån. Strandskyddets syfte 
att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och 
i vatten bedöms i begränsad mån påverkas av föreslagna 
åtgärder. En del av strandzonen kommer att tas i anspråk för 
justering av trumma samt anläggande av gång- och cykelbro.  
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Väg 83 Bollnäs-Vallsta forts. 

Miljöaspekt Miljöbedömning 

Miljöpåverkan Kommentar 

Naturmiljö forts.  Gång- och cykelvägen läggs i utkanten av ett 
naturvärdesobjekt i form av en triviallövskog med visst 
naturvärde. De negativa konsekvenserna för naturvärdet efter 
åtgärder bedöms som små. 
Åtgärden leder till negativ påverkan på djurlivet i form av 
barriäreffekter men en positiv påverkan på mortaliteten då 
viltstängsel tillkommer och viltet styrs till stängselöppningar 
med god sikt. Detta bedöms medföra en förbättring i form av 
minskad trafikdödlighet för vilt. Bron över Rösteån kan även 
kompletteras med ett bländskydd. Området blir något mer 
ostört, vilket medför små, positiva och lokala konsekvenser 
för vilt. 

Kulturmiljö 
(delaspekterna 
Infrastrukturens 
kulturmiljöer, 
Riksintressen och 
kulturreservat samt 
Forn- och 
kulturlämningar) 

+/- Vägförslaget bedöms i huvudsak innebära begränsad 
påverkan på omgivningen. Påverkan på kulturlandskapet 
minimeras. Söder om Arbrå går väg 83 genom ett riksintresse 
för kulturmiljö, Koldemo. Eftersom det redan går en väg i 
detta läge bedöms inte riksintressets värden påverkas. 
I Riksantikvarieämbetets register redovisas några så kallad 
övriga kulturhistoriska lämningar nära vägen på den aktuella 
sträckan av väg 83 (Bollnäs 221:1 ett naturföremål, ”suptall” 
och Bollnäs 222:1, en fyndplats). Eventuell påverkan på 
dessa samt eventuellt behov av utredningar av fornlämnings-
bilden kommer att utredas i kommande planeringsskeden. 

Hälsa + Vid utbyggnadsalternativet kommer riktvärden för väsentlig 
ombyggnad 55 dBA att gälla vilket betyder att fler fastigheter 
kommer att erbjudas bullerskydd och åtgärdas ner till en 
lägre ljudnivå. Den positiva konsekvensen för människors 
hälsa bedöms som stor och lokal. 
Ombyggnaden av väg 83 innebär justeringar av linjeföringen 
och vissa justeringar av hastighetsgräns vilket påverkar 
bullerexponeringen på delar av sträckan men inte så att 
bullerpåverkade byggnader förändras mot dagens situation. 
Trafiksäkerheten bedöms öka bland annat . genom att 
sidoräcken sätts upp, korsningar byggs om, nya 
busshållplatser byggs samt att ny gång- och cykelväg byggs.  
Åtgärden bedöms som positiv avseende social hållbarhet då 
trafiksäkerheten förbättras i korsningar och minskat risk för 
viltolyckor genom viltstängsel. Dessutom ger ökad 
separering för gång- och cykeltrafik ökad trafiksäkerhet samt 
förbättrade förutsättningar att röra sig i området.  
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Väg 83 Bollnäs-Vallsta forts. 

Miljöaspekt Miljöbedömning 

Miljöpåverkan Kommentar 

Hälsa forts.  Åtgärder som förbättrar förutsättningarna för gc- och 
kollektivtrafik ökar möjligheterna till fysisk aktivitet vilket 
innebär en positiv påverkan på delaspekterna fysisk aktivitet 
samt trafiksäkerhet. 

Befolkning + Möjligheterna att resa med cykel och till fots samt med 
kollektivtrafik ökar genom att busshållplatser rustas upp och 
nya byggs samt att ny gång- och cykelväg byggs. Därmed 
ökar även barns möjligheter att förflytta sig säkert på egen 
hand och funktionshindrades möjligheter att ta sig till sina 
målpunkter på egen hand. I någon mån kan även 
socioekonomiskt utsatta grupper gynnas. 

Luft 0 Det förbättrade cykelvägnätet kan bidra till minskad 
bilåkning och därmed minskade koldioxidutsläpp. 
Utsläpp av trafiken bedöms bli nästan oförändrade men 
samtidigt så uppstår utsläpp i samband med byggprocessen. 

Vatten 0 Väg 83 Bollnäs-Vallsta korsar fyra, vid Vallsta, Koldemo, 
Röste och Bollnäs, vattendrag som omfattas av 
miljökvalitetsnormer. 
Vidare korsas en grundvattenförekomst som omfattas av 
miljökvalitetsnormer. De åtgärder som ingår i länsplanen kan 
medföra risk för negativ påverkan på vattendragens status. 
Hänsyn behöver tas i kommande planeringsskeden. Åtgärder 
som medför att statusen försämras är inte tillåtna. 
De föreslagna åtgärderna berör inga kommunala vattentäkter. 
Privata vattentäkter är inte kartlagda f.n. 
Föreslagna åtgärder bedöms inte påverka vattenkvaliteten 
negativt eller försvåra uppnåendet av miljökvalitetsnormer i 
Rösteån.  

Hushållning med 
naturresurser 

0 Delar av ny gång- och cykelväg föreslås gå längs befintligt 
lokalvägnät, vilket innebär att mindre andel obruten mark tas 
i anspråk. 
Hela sträckan går längs med ett riksintresse för friluftsliv, 
Ljusnans dalgång. Riksintrtesets värden bedöms inte 
påverkas. 
 

Nollalternativ Nollalternativet är likvärdigt med planförslaget. 
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6.2 Ny station Gävle Västra  

  

Åtgärd Ny station Gävle Västra 
Detta objekt är i ett tidigt planeringsskede och det finns endast ett översiktligt 
underlag. Bedömningarna nedan är därför mycket översiktliga och behöver 
konkretiseras i senare planeringsskeden. 
Avser anläggandet av en ny regional tågstation vid Gävle sjukhus i samband med 
byggande av dubbelspår för norra utfarten från Gävle. Stationen blir gemensam för 
Norra stambanan, Ostkustbanan och Bergslagsbanan. 
Detta projekt fanns även med i länstransportplanen 2018-2029 och ingår alltså 
både i nollalternativet och planalternativet. 

Målområde Miljöbedömning 

Miljöpåverkan Kommentar 

Klimatpåverkan + Tågresande ger mindre klimatpåverkan än bil- och buss-
resande. Ny regional tågstation innebär därför en förbättring 
vad gäller klimatfaktorer. 

Naturmiljö 0 Området där station Gävle Västra planeras att ligga utgörs 
idag av skogsmark utan utpekade naturvärden.  Miljöaspekten 
biologisk mångfald, växt- och djurliv bedöms därmed endast 
påverkas marginellt. I kommunens gällande översiktsplan för 
Gävle stad anges området som ny tågstation. 

Kulturmiljö 0 Station Gävle Västra planeras att ligga i anslutning till 
befintlig järnväg, i ett område som utan kända höga kultur-
miljövärden och bedöms därmed inte påverka forn- och 
kulturlämningar i någon större grad. 
I området för stationen finns enligt Riksantikvarieämbetets 
register några så kallad övriga kulturhistoriska lämningar: 
Gävle 97:1 och Gävle 98:1 (husgrunder) samt Gävle 99:1 
(plats för en borttagen lämning). Eventuell påverkan på dessa 
samt eventuellt behov av utredningar av fornlämningsbilden 
kommer att utredas i kommande planeringsskeden. 

0 +/- Åtgärderna förbättrar förutsättningarna för 
kollektivtrafikresande och ökar därmed möjligheterna till 
fysisk aktivitet. Bullerstörningar från tågtrafiken bedöms 
kunna öka på grund av att fler tåg stannar och startar samt om 
trafiken ökar på banan. 
Det vill säga. positiv påverkan på delaspekten fysisk aktivitet, 
negativ påverkan på delaspekten buller och vibrationer. 
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Ny station Gävle Västra forts. 

Miljöaspekt Miljöbedömning  

 Miljöpåverkan Kommentar 

 Befolkning + Ny regional tågstation innebär en stor förbättring av möjlig-
heten att resa med kollektivtrafik och ökar tillgången till 
transportsystemet för grupper som kan vara utsatta för 
bristande tillgång till funktioner i samhället, såsom socio-
ekonomisk utsatta grupper och personer med funktions-
nedsättning.  
Möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand samt 
jämställdhet bedöms inte påverkas. 

Luft + Förbättrade möjligheter för tågresande bedöms innebära att 
fler människor väljer att transportera sig med tåg i stället för 
bil, vilket leder till minskade luftföroreningar. 

Vatten 0 I området där den nya stationen planeras att anläggas finns ett 
vattendrag, Bäckebrobäcken, som omfattas av 
miljökvalitetsnormer, viket behöver beaktas i fortsatt 
planering.  Åtgärder som medför att statusen försämras är inte 
tillåtna. 

Hushållning med 
naturresurser 

+ Projektet ligger inom riksintresse för järnväg och bedöms 
stärka riksintressets värde.  

Nollalternativ Nollalternativet är likvärdigt med planförslaget. 
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6.3 Gång- och cykelväg Iggesund-Hudiksvall 

Åtgärd Gång- och cykelväg Iggesund-Hudiksvall 
Ny belyst gång- och cykelväg mellan Iggesund-Hudiksvall, längs väg 583. Stråket 
ska gynna pendling med cykel istället för med bil och även fungera som ett 
komplement till kollektivtrafiken.  Projektet är i ett skede där de undersöker vilken 
sida av väg 583 som det är mest lämpligt att förlägga gång- och cykelvägen. 
Utgångspunkten är att så stor del av gång- och cykelvägen som möjligt separeras 
från väg 583 
Detta projekt fanns även med i länstransportplanen 2018-2029 och ingår alltså 
både i nollalternativet och planalternativet. 

Miljöaspekt Miljöbedömning 

Miljöpåverkan Kommentar 

Klimatpåverkan (+) Nybyggnad av cykelväg medför ökad gång- och cykeltrafik. 
Detta är positivt vad gäller bedömningsfaktorn trafikens 
klimatpåverkan och robust planering, eftersom 
personbilstrafiken minskar något och därmed även 
koldioxidutsläppen. 

Naturmiljö (-) Delångeråns riksintresse för naturvård bedöms som det mest 
betydande naturvärdet längs med vägsträckan. Samtliga 
identifierade naturvärdesobjekt har initialt tilldelats 
naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. Intrång i eller 
angränsande till akvatiska miljöer påverkar större områden än 
den faktiska arean då vattnet transporterar ämnen. I driftskedet 
riskerar snömassor att hamna i vattnet till följd av snöröjning 
och halkbekämpning. Vid korsande av vattendrag förutsätts att 
ingen alternativskiljande metod kommer att nyttjas. 

Kulturmiljö (-) Området kring Iggesund och Hudiksvall har många lämningar 
som visar på en lång mänsklig aktivitet. De fornlämningar 
som inventerats ligger inom cirka 50 meter från vägens mitt 
och finns redovisade i Fornsök (2020-04-14). Inga 
fornlämningar berörs och de vägmärken och gränsmarkeringar 
som återfunnits bedöms ej påverkas. 

Hälsa + Möjligheten till fysisk aktivitet ökar då gång- och cykelväg 
byggs, inte minst för barn och unga samt för pendlare på 
sträckan Iggesund-Hudiksvall. 

Befolkning + Tillgängligheten till målpunkter i Iggesund och Hudiksvall 
samt på sträckan däremellan kommer att öka för personer utan 
bil då gång och cykelväg byggs ut. 

Luft (+) Åtgärderna kommer att ge positiva effekter på utsläppen av 
partiklar och kväveoxider då personbilstrafiken minskar något 
om fler människor går eller cyklar. 
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Gång- och cykelväg Iggesund-Hudiksvall forts. 

Miljöaspekt Miljöbedömning  

 Miljöpåverkan Kommentar 

Vatten 0 Vägsträckan korsas av ett antal mindre bäckar samt en mindre 
å, Delångersån. Väg 583 angränsar till ett 
vattenskyddsområde, Iggesund, samt är nära en sjö som 
omfattas av miljökvalitetsnormer. Sträckan korsar två 
vattendrag som omfattas av miljökvalitetsnormer.  Hänsyn 
behöver tas i kommande planeringsskeden.  Åtgärder som 
medför att statusen försämras är inte tillåtna. 

Hushållning med 
naturresurser 

0 Sträckan går genom ett riksintresse för naturvård, 
Delångersån. Sträckan angränsar till ett riksintresse för 
kulturmiljö, Iggesunds bruk. Riksintressenas värden bedöms 
inte påverkas förutsatt att hänsyn tas i kommande planerings-
skeden. 

Nollalternativ Nollalternativet är likvärdigt med planförslaget. 
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6.4 Gång- och cykelväg Forsbacka-Överhärde 

Åtgärd Gång- och cykelväg Forsbacka-Överhärde 
Åtgärderna syftar till att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för 
gående och cyklister längs den aktuella sträckan (väg 559). Projektet innefattar 
nybyggnad av ny belyst gång- och cykelväg mellan Forsbacka-Överhärde som 
länkas ihop med befintligt gång- och cykelvägnät i Valbo. I uppdraget ingår 
vattenskyddsåtgärder samt en översyn av busshållplatserna tillsammans med X-
trafik. 

Miljöaspekt Miljöbedömning 

Miljöpåverkan Kommentar  

Klimatpåverkan (+) Nybyggnad av cykelväg medför ökad gång- och cykeltrafik. 
Detta är positivt vad gäller bedömningsfaktorn trafikens 
klimatpåverkan och robust planering, eftersom personbils-
trafiken minskar något och därmed även koldioxidutsläppen.  
Fler trafikanter väljer att gå eller cykla istället för att använda 
bil, vilket ger minskade koldioxidutsläpp. I och med att bilarna 
blir energieffektivare minskar denna effekt efter hand. 

Naturmiljö 0 Den nya gång- och cykelvägen ligger på eller i anslutning till 
befintlig infrastruktur och bedöms därmed inte påverka 
kulturmiljön. 

Kulturmiljö 0 Går på delar av sträckan inom en kulturmiljö av riksintresse, 
Forsbacka bruk. Den nya gång- och cykelvägen ligger på eller 
i anslutning till befintlig infrastruktur och bedöms därmed inte 
påverka kulturmiljön. 

Hälsa + Fysisk aktivitet ökar då en separerad gång- och cykelväg samt 
föreslagna gång- och cykelpassager förbättrar 
förutsättningarna att gå eller cykla. 
En separerad gång- och cykelväg förbättrar möjligheten för 
barn, funktionshindrade och äldre att på egen hand ta sig fram 
till sina mål. Möjligheten till fysisk aktivitet ökar då gång- och 
cykelväg byggs, inte minst för barn och unga i Forsbacka och i 
byarna längs den aktuella vägsträckan. 

Befolkning + Tillgängligheten till målpunkter i Forsbacka och Valbo samt 
på sträckan däremellan kommer att öka för personer utan bil 
då gång- och cykelväg byggs ut.  
Möjligheterna att resa med cykel och till fots ökar genom att 
ny gång- och cykelväg byggs. Gång- och cykelvägen ansluter 
till det befintliga gc-nätet i Överhärde och ökar barns 
möjligheter att förflytta sig säkert på egen hand. I någon mån 
kan även funktionshindrades möjligheter att ta sig till sina 
målpunkter på egen hand gynnas. 
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Gång- och cykelväg Forsbacka-Överhärde forts. 

Miljöaspekt Miljöbedömning 

Miljöpåverkan Kommentar  

Luft (+) Åtgärderna kommer att ge positiva effekter på utsläppen av 
partiklar och kväveoxider då personbilstrafiken minskar något 
om fler människor går eller cyklar. 

Vatten 0 Sträckan korsar ett vattendrag, Spikåsbäcken, som omfattas av 
miljökvalitetsnormer för vatten. Sträckan korsar också en sjö, 
Storsjön, som omfattas av miljökvalitetsnormer. 
Hela sträckan ligger inom en grundvattenförekomst som 
omfattas av miljökvalitetsnormer. Sträckan går även genom ett 
vattenskyddsområde.   
Hänsyn behöver tas i kommande planeringsskeden.  Åtgärder 
som medför att statusen försämras är inte tillåtna. 

Hushållning med 
naturresurser 

0 Sträckan går delvis genom och angränsar till Forsbacka bruk 
som är ett riksintresse för kulturmiljö.  Riksintressenas värden 
bedöms inte påverkas förutsatt att hänsyn tas i kommande 
planeringsskeden. 

Nollalternativ - Om gång- och cykelvägen inte byggs bedöms personbils-
trafiken i det aktuella området öka eller förbli oförändrad. 
Därmed uteblir alla de positiva effekter som beskrivs ovan. 
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7 Uppfyllelse av miljömål 
7.1 Nationella miljömål 
Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det 
tillstånd i miljön som miljöarbetet ska leda till. Miljökvalitetsmålen syftar till att 
främja en hållbar utveckling. Miljökvalitetsmålen listas nedan. De mål som 
bedöms beröras av åtgärder som föreslås i länsplanen är markerade i fetstil. Av 
dessa bedöms målen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö som mest 
relevanta. Motiv till denna avgränsning samt kopplingen mellan miljömålen och 
miljöaspekterna enligt avsnitt 3.1 och 3.2 framgår av tabellen i avsnitt 7.3.  

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Giftfri miljö 

• Skyddande ozonskikt 

• Säker strålmiljö 

• Ingen övergödning 

• Levande sjöar och vattendrag  

• Grundvatten av god kvalitet 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård 

• Levande skogar  

• Ett rikt odlingslandskap 

• Storslagen fjällmiljö  

• God bebyggd miljö  

• Ett rikt växt- och djurliv 

7.2 Uppfyllelse av miljömål 
Miljöbedömningen av länsplanen avgränsas till att beskriva hur ett genomförande 
av planen påverkar de elva miljökvalitetsmål som bedöms beröras av ett 
genomförande av planens förslag. I tabellen nedan redovisas även vilken av 
miljöbedömningens olika miljöaspekter som berör respektive mål. Observera att 
bedömningen av måluppfyllelse beaktar samtliga miljöaspekter. 
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Miljö- 
kvalitetsmål 

Miljö-
aspekt 

Potentiellt 
betydande 
miljöpåverkan 

Tas upp 
i MKB 

Bedömning av måluppfyllelse samt motiv 
till avgränsning 

Ja Nej 
Begränsad 
klimat-
påverkan 

Klimat-
påverkan 

X  Ja  Planen bedöms bidra till måluppfyllelse. 
Transporter står för en betydande del av 
utsläppen av växthusgaser både nationellt 
och regionalt. De åtgärder som föreslås i 
länsplanen bedöms ge en viss förbättring i 
form av minskade utsläpp av koldioxid.  

Frisk luft Luft X  Ja Planen bedöms bidra till måluppfyllelse. 
Transportsektorns påverkan på luft-
kvaliteten domineras av vägtrafikens 
avgasutsläpp samt utsläpp av slitage-
partiklar. I länsplanen bedöms 
miljöaspekten luft utifrån emissioner och 
halter av kväveoxid och partiklar. Planen 
bedöms ge en något positiv påverkan på 
luftkvaliteten, då förbättringar i 
kollektivtrafik och gång- och cykelstråk 
möjliggör för fler personer att avstå 
bilanvändning.  

Bara naturlig 
försurning 

Hälsa  X Nej Planen bedöms inte påverka 
måluppfyllelsen. Transporter bidrar till 
utsläpp av försurande ämnen. Den 
nationella vägtrafiken har dock en 
marginell påverkan på försurningen av 
mark och vatten. Den försurning som sker 
nu är främst relaterad till markanvändning.  

Vatten  X Nej 
Natur-
miljö   

 X Nej 

Kultur-
miljö 

 X Nej 

Giftfri miljö Vatten  X Nej Planen bedöms bidra till måluppfyllelsen, 
eftersom trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
ingår. Trafikolyckor är dock en bidragande 
orsak till spridning av miljö- och 
hälsofarliga kemikalier i mark och vatten 
och planen. Vid byggnation av vägar och 
andra infrastrukturanläggningar kan 
förorenad mark som kräver sanering 
förekomma, exempelvis i anslutning till 
äldre vägar och järnvägar. Detta bör utredas 
i förekommande fall i kommande 
planeringsskeden. 

Jord  X Nej 

Skyddande 
ozonskikt 

Ej relevant för transportsystemet 

193



 
Beskrivning   47(53) 

Dokumentnamn:  

 Dokument ID:  Giltigt t.o.m.:  

  Revisionsnr:   
 

 Utskriftsdatum: 13 oktober 2021 

 
 

Miljö- 
kvalitetsmål 

Miljö-
aspekt 

Potentiellt 
betydande 
miljöpåverkan 

Tas upp 
i MKB 

Bedömning av måluppfyllelse samt motiv 
till avgränsning 

Ja Nej 
Säker 
strålmiljö 

Ej relevant för transportsystemet 

Ingen över-
gödning 

Vatten  X Nej Planen bedöms inte påverka 
förutsättningarna för att uppnå miljömålet. 
Miljömålet påverkas främst av jordbruk och 
enskilda avlopp. Trafiken har en marginell 
påverkan genom sina utsläpp av luftburet 
kväve.  

Jord  X Nej 

Levande 
sjöar och 
vattendrag 

Vatten X  Ja Planen bedöms inte medföra någon större 
påverkan på möjligheterna att uppnå målet. 
Trafikens påverkan på vattenkvaliteten sker 
genom drift av vägar, vid olyckor där 
drivmedel eller andra föroreningar läcker ut 
samt vid byggnation. Lokal påverkan på 
enskilda vattenförekomster i samband med 
byggnation och drift kommer att hanteras i 
senare skeden för respektive projekt.  
Samtliga namngivna objekt korsar något 
vattendrag eller grundvattenförekomst som 
omfattas av miljökvalitetsnormer, vilket 
behöver beaktas i fortsatt planering.  

Natur-
miljö 

X  Ja Infrastruktur tar mark i anspråk och 
fragmenterar och utgör en barriär i 
landskapet. Planen bedöms inte leda till 
markant ökade barriärer och innebär inte 
intrång i högt värderade naturmiljöer, 
såsom riksintressen. Aspekten bör dock 
följas upp i kommande planeringsskede.  

Hushåll-
ning med 
natur-
resurser 

X  Ja 

Grundvatten 
av god 
kvalitet 
 

Vatten X  Ja Planen bedöms inte påverka 
måluppfyllelsen, förutsatt att hänsyn tas i 
kommande planeringsskeden.  
Planen bedöms i sig inte leda till ökad trafik 
jämfört med nollalternativet. Risker 
kopplande till användningen av vägarna 
minskar något eftersom trafiksäkerhets-
åtgärder ingår i planen och olycksrisken 
därmed minskar.  
Planen berör inga allmänna vattentäkter. 
Risk för lokal påverkan på yt- och 
grundvatten samt eventuella brunnar i 
samband med byggnation kommer att 
hanteras i senare planeringsskeden för 
respektive projekt.  
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Miljö- 
kvalitetsmål 

Miljö-
aspekt 

Potentiellt 
betydande 
miljöpåverkan 

Tas upp 
i MKB 

Bedömning av måluppfyllelse samt motiv 
till avgränsning 

Ja Nej 
Hav i balans 
samt levande 
kust och 
skärgård 

Vatten  X Nej Planen bedöms inte påverka 
måluppfyllelsen. De åtgärder som förs fram 
i planen berör hav, kust och skärgård endast 
genom att föreslagna åtgärder berör 
vattendrag som mynnar ut i havet.  

Natur-
miljö 

 X Nej Planen bedöms inte påverka 
måluppfyllelsen vad gäller havets, kustens 
och skärgårdens biologiska mångfald.   

Myllrande 
våtmarker 

Natur-
miljö 

X  Ja Påverkan på måluppfyllelsen vad gäller 
våtmarker bedöms som liten. De åtgärder 
som förs fram i planen berör våtmarker i 
liten omfattning.  

Levande 
skogar 

Natur-
miljö 

X  Ja Påverkan på måluppfyllelsen vad gäller 
skogens biologiska värden bedöms som 
liten. De åtgärder som förs fram i planen 
vidtas intill befintlig infrastruktur och 
påverkar därmed inte skogsmark. Några få 
av projekten innebär att ny väg dras genom 
skogsmark. I detta tidiga planeringsskede är 
det inte klarlagt om värdefulla livsmiljöer 
kan komma att påverkas. Detta kommer att 
hanteras i senare planeringsskeden.  

Mark  X Nej Påverkan på måluppfyllelsen vad gäller 
skogsbrukets förutsättningar bedöms som 
liten. De åtgärder som förs fram i planen 
berör skogsmark i liten omfattning.  

Ett rikt 
odlings-
landskap 

Natur-
miljö 

X  Ja Påverkan på måluppfyllelsen vad gäller 
odlingslandskapets biologiska värden 
bedöms som liten. Ny infrastruktur kan ha 
en påverkan på småbiotoper som skyddas 
av det generella biotopskyddet. De åtgärder 
som förs fram i planen vidtas intill befintlig 
infrastruktur, i vissa fall i kanten av 
odlingslandskap. I detta tidiga 
planeringsskede är det inte klarlagt om 
värdefulla livsmiljöer kan komma att 
påverkas. Detta kommer att hanteras i 
senare planeringsskeden. 

Kultur-
miljö 

X  Nej Påverkan på måluppfyllelsen vad gäller 
kulturmiljön bedöms som liten. De åtgärder 
som förs fram i planen vidtas i anslutning 
till befintlig infrastruktur eller i områden 
utan utpekade kulturmiljövärden.  
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Miljö- 
kvalitetsmål 

Miljö-
aspekt 

Potentiellt 
betydande 
miljöpåverkan 

Tas upp 
i MKB 

Bedömning av måluppfyllelse samt motiv 
till avgränsning 

Ja Nej 
Ett rikt 
odlings- 
landskap 
forts. 

Mark  X Nej De åtgärder som förs fram i planen berör 
jordbruksmark i liten omfattning. Påverkan 
på måluppfyllelsen vad gäller jordbrukets 
förutsättningar bedöms som liten. 

Storslagen 
fjällmiljö 

Ej relevant i länet 

God bebyggd 
miljö 

Klimat-
påverkan 

X  Ja Planen bedöms bidra till måluppfyllelse. 
Transporter står för en betydande del av 
utsläppen av växthusgaser. De åtgärder som 
föreslås i länsplanen bedöms ge en viss 
förbättring i form av minskade utsläpp av 
koldioxid, genom att påverka befolkningen 
till att i högre grad välja att resa med 
kollektivtrafik samt gå eller cykla. 

Hälsa X  Ja Planen bedöms bidra till måluppfyllelse. 
Planens åtgärder för ökad trafiksäkerhet 
minskar risken för att människor dödas eller 
skadas i trafiken. Planens satsningar på 
gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik 
bedöms öka den fysiska aktiviteten. 

Befolk-
ning 

X  Ja Planen bedöms bidra till måluppfyllelse 
genom positiv effekt på tillgängligheten till 
kollektivtrafik och förbättrade gång- och 
cykelmöjligheter. Möjligheten för bl.a barn, 
funktionshindrade och socioekonomiskt 
utsatta att utnyttja transportsystemet och ta 
sig till sina målpunkter ökar.  

Natur-
miljö 

X  Ja Påverkan på måluppfyllelsen vad gäller den 
bebyggda miljöns biologiska värden 
bedöms som liten. De åtgärder som förs 
fram i planen vidtas intill befintlig 
infrastruktur, i vissa fall i kanten av 
grönstruktur i byggd miljö. Detta kommer 
att hanteras i senare planeringsskeden. 

Kultur-
miljö 

X  Ja Påverkan på måluppfyllelsen vad gäller den 
bebyggda miljöns kulturmiljövärden 
bedöms som liten. De åtgärder som förs 
fram i planen vidtas intill befintlig 
infrastruktur och inga högt värderade 
kulturmiljöer påverkas av planens åtgärder. 
Eventuell påverkan på fornlämningar o.dyl. 
kommer att hanteras i senare 
planeringsskeden. 
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Miljö- 
kvalitetsmål 

Miljö-
aspekt 

Potentiellt 
betydande 
miljöpåverkan 

Tas upp 
i MKB 

Bedömning av måluppfyllelse samt motiv 
till avgränsning 

Ja Nej 
 Hushåll-

ning med 
natur-
resurser 

X  Ja De åtgärder som ingår i länsplanen berör i 
vissa fall riksintressen. Påverkan på 
riksintressena bedöms dock som mycket 
liten eller försumbar, eftersom de åtgärder 
som förs fram i planen vidtas intill befintlig 
infrastruktur. 

 Mark  X Nej Påverkan på måluppfyllelsen vad gäller 
delaspekten uppkomst av avfall i 
transportinfrastrukturhållning bedöms som 
liten. De åtgärder som förs fram i planen 
vidtas huvudsakligen på eller i anslutning 
till befintlig infrastruktur och bedöms inte 
ge upphov till stora avfallsmängder. 

Landskap  X Nej Påverkan på måluppfyllelsen bedöms som 
försumbar. Landskapsaspekten handlar om 
landskapets helhet och karaktärsdrag. De 
åtgärder som förs fram i planen vidtas 
huvudsakligen på eller i anslutning till 
befintlig infrastruktur och bedöms inte ge 
upphov till stora avfallsmängder. Endast ett 
objekt innebär väg i ny sträckning och 
denna (väg 76 Furuvik-Gävle) ligger i 
skogsmark utan höga landskapsmässiga 
värden. 

Ett rikt växt- 
och djurliv 

Natur-
miljö 

X  Ja Påverkan på måluppfyllelsen bedöms som 
liten. De åtgärder som förs fram i planen 
vidtas intill befintlig infrastruktur. Inga 
högt värderade naturmiljöer såsom 
riksintressen eller naturreservat bedöms 
påverkas. I detta tidiga planeringsskede är 
det inte klarlagt om andra värdefulla 
livsmiljöer kan komma att påverkas. Detta 
kommer att hanteras i senare 
planeringsskeden. 

Hushåll-
ning med 
natur-
resurser 

X  Ja Flera namngivna objekt som ingår i 
länsplanen berör eller ligger i närhet till 
riksintressen. Detsamma gäller 
nollalternativet. Eftersom länsplanens 
åtgärder vidtas i närhet av befintlig 
infrastruktur bedöms risken för att 
riksintressen skadas som liten. Detta 
kommer att hanteras i senare 
planeringsskeden. 
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7.3 Uppfyllelse av transportpolitiska mål 
Länsplanen 2022-2033 bedöms medverka till uppfyllelse av de transportpolitiska 
målen, främst genom att ligga i linje med funktionsmålet och hänsynsmålet. 
Funktionsmålet handlar om att transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet och vara 
jämställt. Länsplanens fokus på trafiksäkerhet, tillgänglighet och ökad andel gång- 
och cykeltrafik strävar åt det hållet.  
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Även här ligger såväl 
länsplanens åtgärdsområden som de namngivna åtgärderna i linje med målet.  
Påverkan på riksdagens klimatmål för transportsektorn (som är ett etappmål 
kopplat till hänsynsmålet) är mer svårbedömd eftersom länstrasportplanen 
innehåller relativt små åtgärder. 
 

8 Underlag 
Uppdrag att ta fram förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen och 
möjlighet att ta fram länsplaner för regional transportinfrastruktur (rskr. 
2020/21:409). Regeringsbeslut 2021-06-23. 
Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige. Regeringens 
proposition 2020/21:151. 
Samrådsunderlag avgränsningssamråd– strategisk miljöbedömning av revidering 
av gällande nationell plan. Trafikverket, TRV 2021:119. 
Bedömningsgrunder för miljöbedömning av nationell transportplan 2018-2029. 
Reviderade förslag 2017. Trafikverket. 
Trafik och transportprognoser. Trafikverket, uppdaterad 2021-06-11. 
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--
och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-
trafikprognoser/ 
Översikt prognosresultat. Trafikverkets basprognoser 2020-06-15. 
Cykla i Gävleborg. En regional plan för ökad och säker cykling. Remissversion 
2021-06-10. Region Gävleborg.  
Regional årlig uppföljning i Gävleborgs län. Länsstyrelsen Gävleborg. Dnr 5107-
2020. 
Årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen i Gävleborg 2019. 2019-11-18. 
Länsstyrelsen Gävleborg. Dnr 4091-2019. 
Miljöbedömningsförordning (2017:966) 
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Länsstyrelsens webb-GIS (planeringsunderlag som redovisar värdefull naturmiljö, 
värdefull kulturmiljö, vattentäkter m.m.)  
Sveriges miljömål. www.sverigesmiljomal.se 
Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet https://www.rus.se/ 
Folkhälsomyndigheten. Störd sömn av trafikbuller. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-
rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/livsvillkor/stord-somn-av-
trafikbuller/ 
Svensk kollektivtrafik. Tillgänglighet - Tillgänglig kollektivtrafik för personer 
med funktionsnedsättning. Rapport från en branschgemensam expertgrupp inom 
Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik. 2012. 
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/partnersamverkan/dokument/mi
ljo-och-sakerhet/tillganglighet/rapport-tillganglighet.pdf 
Tillväxtverket. Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2021. Rapport 
0369. 2021-05-04. https://tillvaxtverket.se/vara-
tjanster/publikationer/publikationer-2021/2021-06-09-tillganglighet-till-
kommersiell-och-offentlig-service-2021.html 
Transportstyrelsen. Statistik över vägtrafikolyckor. 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/olycksstatistik/statistik-
over-vagtrafikolyckor/ 
Avgränsningssamråd för strategisk miljöbedömning gällande länstransportplan för 
Gävleborgs län 2022-2033. Yttrande. Länsstyrelsen Gävleborg. 2021-08-30.  
Yttrande över avgränsningssamråd för Miljökonsekvensbeskrivning av länsplan 
för regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. Region 
Västernorrland. 2021-09-06. 
Väg 83 Bollnäs-Röste 
Samlad effektbedömning Rv 83 Bollnäs-Röste, trafiksäkerhetsåtg, VSM 608a. 
Trafikverket.  
Väg 83 Röste-Lottefors 
Samlad effektbedömning Rv 83 Röste-Lottefors, trafiksäkerhetsåtg, VSM608b. 
Trafikverket. 
Planbeskrivning inkl. miljöbeskrivning – Väg 83 Bollnäs-Röste, 2020-11-02. 
Trafikverket. 
Gång- och cykelväg Forsbacka-Överhärde 
Samlad effektbedömning, Väg 559 Forsbacka-Överhärde GC, VM2263. 
Trafikverket. 
Gång- och cykelväg Iggesund-Hudiksvall 
Samlad effektbedömning, Väg 583 Iggesund-Hudiksvall GC, VM2262. 
Trafikverket  
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Samrådsunderlag – Gång- och cykelväg längs väg 583 Iggesund-Hudiksvall, 
2020-09-30. Trafikverket. 
Ny station Gävle Västra 
Järnvägsplan – val av lokaliseringsalternativ inkl MKB. Ostkustbanan, dubbelspår 
Gävle – Kringlan. Samrådshandling 2017-03-24, rev. 2019-01-23. Trafikverket 
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Objektnummer: VM2262 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Attve Storm Mikael, IVm3, 0771-921 921
Skede: Plan inför beslut om betydande miljöpåverkan
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-27

Samlad effektbedömning

V 583 Iggesund - Hudiksvall GC

Översiktskarta med utredningsområde

Nuläge och brister:
Väg 583 i stråket mellan Iggesund och Hudiksvall utgör en mycket viktig länk för näringslivet och de boende på orterna. Den är
vältrafikerad men saknar en gång- och cykelväg. Gång- och cykeltrafiken är hänvisad till vägrenen. Hastighetsgränsen är 80 km/tim
förutom på en kort sträcka närmast Iggesund där det är 60 km/tim. Hudiksvalls kommun önskar att det skapas en attraktiv och säker
gång- och cykelväg mellan orterna Iggesund och Hudiksvall.
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Gångvägens längd (km): -

Gångvägens standard: -

Gångtrafik (gående per
dygn):

-

Cykelvägens längd (km): -

Cykelvägens standard: -

Cykeltrafik: -

Väglängd: 5,5 km

Vägstandard: 2 fältsväg, vägbredd 10,3 - 13 m, 60-80 km/h

Vägtrafik (fordon per dygn): ÅDT 4790, mätår 2013, lastbilsandel 6%

Åtgärdens syfte:
Syftet är att skapa en attraktiv och trygg gång- och cykelväg som bidrar till att höja cykelpendlingen mellan Iggesund och Hudiksvall.

Förslag till åtgärd:
Kostnaden är 62,43 mnkr i prisnivå 2019-06
Gång- och cykelvägen förläggs på den östra sidan om väg 583 och kommer att vara belyst. Större delen av sträckningen går igenom
skogsmark. Närmast Hudiksvall består skogsmarken av berg i dagen. Gång- och cykelvägens totala längd blir cirka 5 700 meter där cirka
4 300 meter bedöms kunna separeras från väg 583. Där gång- och cykelvägen separeras läggs den mellan 8-9 m från vägkant till
vägkant för att kunna säkerhetsställa god avvattning av gång- och cykelväg och väg 583 med dike mellan.

Gångvägens längd (km): 5,7 km

Gångvägens standard: GC-väg, bredd 3 m, huvudsakligen helt separerad från vägtrafik

Gångtrafik (gående per
dygn):

-

Cykelvägens längd (km): 5,7 km

Cykelvägens standard: GC-väg, bredd 3 m, huvudsakligen helt separerad från vägtrafik

Väglängd (km): 5,5 km

Vägstandard: Tvåfältsväg, vägbredd 10,3 - 13 m skyltad hastighet 60-80 km/h

Vägtrafik: ÅDT 4790, mätår 2013, lastbilsandel 6%
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Objektnummer: VM2262 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Attve Storm Mikael, IVm3, 0771-921 921
Skede: Plan inför beslut om betydande miljöpåverkan
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-27

Samlad effektbedömning
Tabell 2 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning

Effekt

Beräknad Ej beräknad

Nuvärde
(mnkr)

Bedömning Beskrivning

Resenärer - Positivt Förbättrad reskostnad och restid för gående och cyklister.

Godstransporter - Försumbart -

Persontransportföretag - Försumbart -

Trafiksäkerhet - Positivt En separerad gång- och cykelväg minskar risken för olyckor mellan
motorfordon och gång- och cykeltrafikanter.

Klimat - Försumbart Ny gång- och cykelväg bedöms ge försumbar effekt på trafikens
utsläpp av CO2 då åtgärden ej bedöms påverka

färdmedelsfördelningen i någon större utsträckning

Hälsa - Positivt Ökad fysisk aktivitet till följd av separerad gång- och cykelväg.

Landskap - Negativt Åtgärden byggs i anslutning till befintlig infrastruktur. Sträckningen
innebär bergskärningar som kommer att stå i kontrast till det
omgivande landskapet och bidra till en negativ påverkan på

landskapsbilden i området.

Övriga externa effekter - Försumbart -

Budgeteffekter - Försumbart -

Inbesparade JA-
kostnader

- Försumbart -

Drift, underhålls- och
reinvesteringskostnader
under livslängd

- Negativt Ny gång- och cykelväg ökar drift och underhållskostnaderna.

Samhällsekonomisk
investeringskostnad

82

Nettonuvärde Sammanvägning av ej värderbara effekter

- Positivt

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning

Huvudanalys - - -

KA högre invkostnad - -

KA Trafiktillväxt 0% - - Motivering till samhällsekonomisk lönsamhet
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Trafiktillväxt +50% - - För åtgärden har det inte tagits fram någon
samhällsekonomisk kalkyl och det finns såväl positiva
som negativa ej beräknade effekter. Dessa effekter
bedöms övervägande vara positiva, eftersom intrånget i
landskapet kan ses som mindre i och med att gång- och
cykelvägen anläggs i anslutning till befintlig väg.
Investeringskostnaden är framtagen i tidigt skede vilket
gör att det finns osäkerheter i den. Det är även osäkert
om de positva effekterna av åtgärden kan överväga
investeringskostnaden. Det saknas mätningar på hur
många gående och cyklister som idag går längs vägen
och även prognos för hur stor ökning som blir av att
gång- och cykelväg anläggs, endast schabloner används i
bedömningarna.

Sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet Osäker lönsamhet - endast bedömd

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning
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Objektnummer: VM2262 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Attve Storm Mikael, IVm3, 0771-921 921
Skede: Plan inför beslut om betydande miljöpåverkan
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-27

Samlad effektbedömning
Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

Fördelningsaspekt Störst nytta/fördel Störst negativ nytta/nackdel

Kön Neutralt Neutralt

Lokalt/regionalt/nationellt/internationellt Lokalt Neutralt

Län Gävleborg Neutralt

Kommun Hudiksvall Neutralt

Näringsgren Neutralt Neutralt

Trafikslag Cykel Neutralt

Åldersgrupp Unga vuxna: 18-25 år Neutralt

- Ej bedömt Ej bedömt

Kommentar till fördelningstabellen
Åtgärden bedöms främst gynna boende i Hudiksvalls kommun. Åtgärden gynnar män och kvinnor i lika utsträckning.
Möjligheterna till cykelpendling mellan Iggesund och Hudiksvall ökar och unga vuxna/vuxna gynnas.
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Objektnummer: VM2262 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Attve Storm Mikael, IVm3, 0771-921 921
Skede: Plan inför beslut om betydande miljöpåverkan
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-27

Samlad effektbedömning
Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Bidrag till FUNKTIONSMÅLET

Medborgarnas resor Tillförlitlighet Inget bidrag

Tryggt & bekvämt Positivt bidrag

Näringslivets transporter Tillförlitlighet Inget bidrag

Nöjdhet & kvalitet Inget bidrag

Tillgänglighet regionalt/länder Pendling Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad Inget bidrag

Interregionalt Inget bidrag

Jämställdhet Jämställdhet transport Positivt bidrag

Lika möjlighet Inget bidrag

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Inget bidrag

Barn och unga Skolväg Positivt bidrag

Kollektivtrafik, gång och cykel Gång & cykel, andel Positivt bidrag

Kollektivtrafik, andel Inget bidrag

Bidrag till HÄNSYNSMÅLET

Klimat Mängd person- och lastbilstrafik Inget bidrag

Energi per fordonskilometer Inget bidrag

Energi bygg, drift, underhåll Negativt bidrag

Hälsa Människors hälsa Positivt bidrag

Befolkning Positivt bidrag

Luft Inget bidrag

Vatten Inget bidrag

Mark Inget bidrag

Landskap Landskap Negativt bidrag

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv Negativt bidrag

Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv, bebyggelse Negativt bidrag

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag

Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter
Åtgärden innebär ökade möjligheter till arbetspendling med cykel och restidsvinster för gående och cyklister. Framkomligheten
för gående och cyklister ökar. Samtidigt innebär den nya gång- och cykelvägen ingrepp i landskapet med bergsskärningar.

Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet. Hur bidrar åtgärden till detta mål:
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För åtgärden har det inte tagits fram någon samhällsekonomisk kalkyl och det finns såväl positiva som negativa ej beräknade
effekter. Dessa effekter bedöms övervägande vara positiva, eftersom intrånget i landskapet kan ses som mindre i och med att
gång- och cykelvägen anläggs i anslutning till befintlig väg. Investeringskostnaden är framtagen i tidigt skede vilket gör att det
finns osäkerheter i den. Det är även osäkert om de positva effekterna av åtgärden kan överväga investeringskostnaden. Det
saknas mätningar på hur många gående och cyklister som idag går längs vägen och även prognos för hur stor ökning som blir av
att gång- och cykelväg anläggs, endast schabloner används i bedömningarna.

Åtgärden innebär ökad energianvändning i såväl byggskede som driftskede. Åtgärden byggs i anslutning till befintlig infrastruktur.
Sträckningen innebär bergskärningar som kommer att stå i kontrast till det omgivande landskapet.

Ny gång- och cykelväg ökar möjligheterna att cykelpendla mellan Iggesund och Hudiksvall och att ta sig till sina målpunkter till
fots eller med cykel vilket i sin tur ökar kommunens attraktivitet.

Trafiksäkerheten för gående och cyklister ökar. Ny gång- och cykelväg bedöms vara positiv ur ett jämställdhetsperspektiv.
Åtgärden bedöms bidra till viss ökad fysisk aktivitet i transportsystemet.
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Objektnummer: VM2262 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Attve Storm Mikael, IVm3, 0771-921 921
Skede: Plan inför beslut om betydande miljöpåverkan
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-27

Samlad effektbedömning
Bilagor och referenser

Bilagor

AKK

2 Fastställd kalkylsammanställning

Klimatkalkyl

1 Klimatkalkyl

Övrigt

3 Samrådsunderlag

Referenser
Saknas

System-ID, nummer för identifikation i databas: 182fbe42-dc9d-4068-bf37-4bf3ab34d430

Utskriftsdatum : 2021-05-27
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Objektnummer: VM2263 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Enbom Jan, IVm3, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-03-24

Samlad effektbedömning

Väg 559 Forsbacka - Överhärde GC

Översikt

Nuläge och brister:
Forsbacka är en tätort i Gävle kommun, belägen längs väg 559, söder om E16, cirka 1,5 mil väster om Gävle och cirka 6 kilometer öster
om Sandviken. Det saknas en separerad gång- och cykelväg och gående och cyklister är därför hänvisade till körbanan på väg 559 och
väg 56. På grund av bristfällig trafiksäkerhet för gående och cyklister väljer de flesta att åka bil trots att de förhållandevis korta
avstånden skulle gynna framförallt arbetspendling med cykel.
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Gångvägens längd (km): -

Gångvägens standard: -

Gångtrafik (gående per
dygn):

-

Cykelvägens längd (km): -

Cykelvägens standard: -

Cykeltrafik: -

Väglängd: cirka 5 kilometer

Vägstandard: Vanlig väg 2 kf. Vägbredd 6,5-9 meter. Skyltad hastighet 50-70 km/h

Vägtrafik (fordon per dygn): Väg 559:ÅDT 1700-2200 mätår 2015. Lastbilsandel 7%

Åtgärdens syfte:
De föreslagna åtgärderna syftar till att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister längs den aktuella
sträckan.

Förslag till åtgärd:
Kostnaden är 69,53 mnkr i prisnivå 2019-06
En belyst separerad gång- och cykelväg längs väg 559, mellan Strandgatan i Forsbacka och Överhärdevägen i Överhärde.

Gångvägens längd (km): Cirka 5 kilometer

Gångvägens standard: Gång- och cykelväg bredd 3 meter. Vid trånga passager är minsta bredd 2,5 meter med
upphöjd kantsten.

Gångtrafik (gående per
dygn):

Kunskap saknas

Cykelvägens längd (km): Cirka 5 kilometer

Cykelvägens standard: Gång- och cykelväg bredd 3 meter. Vid trånga passager är minsta bredd 2,5 meter med
upphöjd kantsten.

Cykeltrafik: Kunskap saknas
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Objektnummer: VM2263 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Enbom Jan, IVm3, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-03-24

Samlad effektbedömning
Tabell 2 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning

Effekt

Beräknad Ej beräknad

Nuvärde
(mnkr)

Bedömning Beskrivning

Resenärer - Positivt Framkomligheten för gående och cyklister förbättras i och med
separerad gång- och cykelväg samt föreslagna gång- och

cykelpassager.

Godstransporter - Försumbart Påverkas ej

Persontransportföretag - Försumbart -

Trafiksäkerhet - Positivt Risken för olyckor mellan motorfordon och gång- och
cykeltrafikanter minskar i och med en separerad gång- och cykelväg

samt föreslagna gång- och cykelpassager.

Klimat - Försumbart Fler trafikanter väljer att gå eller cykla istället för att använda bil,
vilket ger minskade koldioxidutsläpp. I och med att bilarna blir

energieffektivare minskar denna effekt efter hand.

Hälsa - Positivt Fysisk aktivitet ökar då en separerad gång- och cykelväg samt
föreslagna gång- och cykelpassager förbättrar förutsättningarna

att gå eller cykla.

Landskap - Försumbart Eftersom åtgärderna föreslås i anslutning till befintlig infrastruktur
bedöms intrånget i landskapet vara försumbart. Barriäreffekten av

väg 559 för oskyddade trafikanter minskar i och med föreslagna
gång- och cykelpassager.

Övriga externa effekter - Försumbart -

Budgeteffekter - Försumbart -

Inbesparade JA-
kostnader

- Försumbart -

Drift, underhålls- och
reinvesteringskostnader
under livslängd

- Negativt Ökade drift- och underhållskostnader i och med ny infrastruktur.

Samhällsekonomisk
investeringskostnad

92

Nettonuvärde Sammanvägning av ej värderbara effekter

- Positivt

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning

Huvudanalys - -

KA högre invkostnad - -

KA Trafiktillväxt 0% - - Motivering till samhällsekonomisk lönsamhet

Samlad effektbedömning Sida 3 av 8
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Trafiktillväxt +50% - - De ej prissatta effekterna bedöms sammantaget vara
positiva. Framförallt då det gäller trafiksäkerhet för
gående och cyklister. Attraktiviteten för att gå eller cykla
ökar och möjligheten att pendla med cykel förbättras
längs sträckan. Det
är osäkert om de positiva nyttorna kommer väga upp
anläggningskostnaden.

Sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet Osäker lönsamhet - endast bedömd

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning

Samlad effektbedömning Sida 4 av 8
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Objektnummer: VM2263 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Enbom Jan, IVm3, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-03-24

Samlad effektbedömning
Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

Fördelningsaspekt Störst nytta/fördel Störst negativ nytta/nackdel

Kön Kvinnor Neutralt

Lokalt/regionalt/nationellt/internationellt Lokalt Neutralt

Län Gävleborg Neutralt

Kommun Gävle Neutralt

Näringsgren Neutralt Neutralt

Trafikslag Cykel och gång Neutralt

Åldersgrupp Vuxna: 25-65 år Neutralt

- Ej relevant Ej relevant

Kommentar till fördelningstabellen
Det är framförallt gång- och cykeltrafiken som gynnas och förutsättningarna för att arbetspendla med cykel mellan Forsbacka och
Gävle(Valbo) förbättras. 
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213



Objektnummer: VM2263 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Enbom Jan, IVm3, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-03-24

Samlad effektbedömning
Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Bidrag till FUNKTIONSMÅLET

Medborgarnas resor Tillförlitlighet Inget bidrag

Tryggt & bekvämt Positivt bidrag

Näringslivets transporter Tillförlitlighet Inget bidrag

Nöjdhet & kvalitet Inget bidrag

Tillgänglighet regionalt/länder Pendling Inget bidrag

Tillgänglighet storstad Inget bidrag

Interregionalt Inget bidrag

Jämställdhet Jämställdhet transport Positivt bidrag

Lika möjlighet Inget bidrag

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Positivt bidrag

Barn och unga Skolväg Positivt bidrag

Kollektivtrafik, gång och cykel Gång & cykel, andel Positivt bidrag

Kollektivtrafik, andel Positivt bidrag

Bidrag till HÄNSYNSMÅLET

Klimat Mängd person- och lastbilstrafik Positivt bidrag

Energi per fordonskilometer Inget bidrag

Energi bygg, drift, underhåll Negativt bidrag

Hälsa Människors hälsa Positivt bidrag

Befolkning Positivt bidrag

Luft Positivt bidrag

Vatten Inget bidrag

Mark Inget bidrag

Landskap Landskap Inget bidrag

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv Inget bidrag

Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv, bebyggelse Inget bidrag

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag

Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter
Åtgärderna bidrar både positivt och negativt till målen. Störst positivt bidrag för framförallt medborgarnas resor genom förbättrad
tillgänglighet, trygghet och tillförlitlighet. Åtgärderna bidrar också positivt till förutsättningar att välja gång eller cykel. Ny
infrastruktur ger ökat drift och underhåll.

Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning

Samlad effektbedömning Sida 6 av 8
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för medborgarna och näringslivet i hela landet. Hur bidrar åtgärden till detta mål:
De ej prissatta effekterna bedöms sammantaget vara positiva. Framförallt då det gäller trafiksäkerhet för gående och cyklister.
Attraktiviteten för att gå eller cykla ökar och möjligheten att pendla med cykel förbättras längs sträckan. Det
är osäkert om de positiva nyttorna kommer väga upp anläggningskostnaden.

Positiva effekter på luftföroreningar i och med överflyttning av resenärer från bil till cykel och gång och även till kollektivtrafik.
Denna effekt avtar med tiden då bilarna blir energieffektivare. Eftersom det blir attraktivare att gå och cykla ökar den fysiska
aktiviteten, vilket ger positiva effekter på hälsan. Påverkan på landskapet bedöms vara försumbart. Ny infrastruktur ger ökade
utsläpp i samband med byggande.

De ej prissatta effekterna bedöms sammantaget vara positiva. Framförallt då det gäller trafiksäkerhet och framkomlighet för
gående och cyklister. Attraktiviteten för att gå eller cykla ökar och möjligheten att pendla med cykel förbättras längs sträckan. Det
är osäkert om de positiva nyttorna väger upp anläggningskostnaden.

Åtgärden bidrar positivt till social hållbarhet. Förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister bidrar till ökad
valfrihet i transportsystemet och minskar bilberoendet. Åtgärden bidrar också till ökad fysisk aktivitet.
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Objektnummer: VM2263 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Enbom Jan, IVm3, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-03-24

Samlad effektbedömning
Bilagor och referenser

Bilagor

AKK

1 GKI, 2020-10-30

Klimatkalkyl

2 klimatkalkyl

Referenser
Saknas

System-ID, nummer för identifikation i databas: bd88a231-d8cc-4af7-9f23-568f059c023b

Utskriftsdatum : 2021-03-24
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Ärendenummer: TRV 2012/29166

Framtagen av: WSP Group, Johan Bauer, 2013-06-18

Trafikverket, Andreas Jonsson, 2013-06-25

Skickad till kvalitetssäkring av: Trafikverket, Andreas Jonsson, 2013-06-25

Granskad och kvalitetssäkrad av: Trafikverket/Kerstin Grandelius/2013-06-25

Godkänd av: Trafikverket/Peo Nordlöf/2013-06-30

Skede: Förstudie avslutad

Väg 83 Bollnäs-Vallsta, VSM600

Nyckeltal utifrån prissatta effekter

Klimat

42

Sammanvägt effekter som ej ingår i nuvärde

Övrigt

HÖG

Nuvärde av nytta - samhällsekonomisk investeringskostnad

Positivt

Bedömning
Sammanvägd 

bedömning

Ö
vr

ig
t

Landskap

Den icke prissatta effekten har mindre betydelse

0,45

Positivt

Försumbart

Trafiksäkerhet

Landkapseffekter får inte ingå i denna tabell

4

Negativt

Försumbart

Ny cykelbro kan ev. påverka natura 2000-område.

Den icke prissatta effekten har mindre betydelse

M
ilj

ö

Spann NNK =

Kortfattad beskrivning och bedömning

Informationsvärde NNK =0,45

1
. B

e
sk

ri
vn

in
g 

av
 å

tg
är

d
e

n
2

. S
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h
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o
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o
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k 
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Den icke prissatta effekten har mindre betydelse

Positivt

Försumbart

Diagram

Förbättrad standard på bushållplatser.

Borttagande av anslutningar etc.

Den icke prissatta effekten har mindre betydelse

Ej angett

Nuläge och brister: Riksväg 83 mellan Bollnäs och Vallsta har idag brister i trafiksäkerhet och 

framkomlighet på stora delar av sträckan. Problematik med dålig sikt finns framförallt på sträckan 

norr om Bollnäs genom Lottefors mot Arbrå. Där löper vägen genom en kuperad terräng med 

backkrön, svackor och kurvor. Dessutom finns ett antal korsningar med dåliga siktförhållanden och 

ett stort antal anslutningar från gårdar på sträckan. Den låga standarden har lett till ett flertal 

olyckor de senaste åren.

Åtgärdens syfte: Åtgärda brister i trafiksäkerhet och framkomlighet för befintlig väg, om 17 km på 

Riksväg 83, mellan Bollnäs och Vallsta.

Förslag till åtgärd: Siktförbättrande åtgärder i form av profiljusteringar, och korsningsåtgärder. Samt 

byggande av vänstersvängfält. Åtgärder som förbättrar för de oskyddade trafikanterna, vilket 

innebär att nya gång- och cykelvägar om cirka 6 km byggs med belysning. Borttagande av ett stort 

antal anslutningar, samt byggande av ersättnings- vägar om cirka 0,5 km. Åtgärder för säkrare 

sidoområden. Även busshållplatser åtgärdas. Räffling för flera partier där dålig sikt förekommer, 

samt eventuellt tillhörande behov av buller-/vibrationsåtgärder. Kostnaden för åtgärden är cirka 

57,3 mnkr i prisnivå 2013-06.

Exempel på effekter år 2030

Restid -0,7 ktim/år

Resenärer

Godstransporter

Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning

Nuvärde av nytta - 

samhällsekonomisk 

investeringskostnad 

mnkr

31

Miljöeffekter som ej 

ingår i nettot

Negativt

Övriga effekter som ej 

ingår i nettot

Positivt

0

Godstransporter

Restid: -5 ktim/år

Nuvärde (mnkr)

Tabell 1 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning

Lönsam

 =>

1

0,5 till 0,5

++

Samhällsekonomisk lönsamhet 

(sammanvägt)

Övrigt

Hälsa

Landskap

1

Effekter som ingår  i den samhällsekonomiska kalkylen

Samh.ek investeringsk.

DoU-kostnader: -0,0 mnkr/år

-70

31

Ej angett

17

CO2-utsläpp: -0,11 kton/år

Persontransportföretag

Resenärer

Dödade och svårt skadade: -0,12 DSS/år Trafiksäkerhet

Ej angett

Minskade utsläpp av luftföroreningar

38

Försumbart

NK =

Negativt

Persontransportföretag

Klimat

Hälsa Försumbart

Effekter som inte ingår  i den samhällsekonomiska kalkylen

Berörd/påverkad av effekt

Positivt

Den icke prissatta effekten har mindre betydelse

NNK =
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Ärendenummer: TRV 2012/29166

Framtagen av: WSP Group, Johan Bauer, 2013-06-18

Trafikverket, Andreas Jonsson, 2013-06-25

Skickad till kvalitetssäkring av: Trafikverket, Andreas Jonsson, 2013-06-25

Granskad och kvalitetssäkrad av: Trafikverket/Kerstin Grandelius/2013-06-25

Godkänd av: Trafikverket/Peo Nordlöf/2013-06-30

Skede: Förstudie avslutad

Döda & svårt skadade

Landskap

Trafiksäkerhet

Medborgarnas resor
Tillförlitlighet

Tryggt & bekvämt

Tillförlitlighet

Nöjdhet & kvalitet

Pendling

Tillgänglighet storstad

Interregionalt

Jämställdhet transport

Lika möjlighet

Kollektivtrafiknätet

Skolväg

Näringslivets transporter

Tillgänglighet regionalt/ länder

Jämställdhet

Funktionshindrade

Barn och unga

Biologisk mångfald, Växtliv, Djurliv

Forn- och Kulturlämningar, Annat 

kulturarv, Bebyggelse

Landskap

Bidrag till 

HÄNSYNSMÅLET

Kollektivtrafik, gång och cykel
Gång & cykel, andel

Kollektivtrafik, andel

Överflyttning transportslag

Energi: transportsystemet

Energi: fordon

Energi: infrastrukturhållning

Klimat

Hälsa

Människors hälsa

Befolkning

Luft

Vatten

Mark

Materiella tillgångar

Positivt bidrag

Inget bidrag.

Positivt bidrag

Inget bidrag.

Positivt bidrag

Positivt bidrag

Inget bidrag.

Positivt bidrag

Inget bidrag.

Inget bidrag.

Inget bidrag. 

Förbättrad 

Negativt

Negativt

Negativt

Närings-

gren

Trafikanter 

transporter 

& externt 

berörda

Bollnäs

NeutraltNeutralt Neutralt

TS

Störst 

nytta/ 

fördel

(störst) 

Negativ 

nytta/ 

nackdel

Män: 

(60%)

Neutralt

Åtgärds-

specifik 

fördelnings-

aspekt

Trafikslag

Ej bedömtLokalt

Positivt bidrag

Inget bidrag.

Inget bidrag.

Inget bidrag.

Positivt&Negativt

Beräknade nyttor av investeringen är högre än kostnaderna. Åtgärden bedöms ha liten påverkan 

avseende ekologisk hållbarhet, och bedöms ha liten påverkan avseende social hållbarhet.

Målkonflikter

Neutralt

Gävleborg Turism Bil

Inga kända större målkonflikter.

NeutraltNeutraltNeutralt

Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning

Personer 

mellan 18 

och 65 år

Ej bedömt

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Positivt

Positivt

Inget bidrag

Länsvis 

fördelning

3
. F

ö
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4
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Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

Ålder

Lokalt/ 

Regionalt/ 

Nationellt/I

nter-

nationellt

Fördel-

nings-

aspekt

Kön - 

Restid, 

reskost, 

restidsos 

(person)

Inget bidrag

Negativt

Positivt bidrag

Positivt bidrag

Positivt bidrag

Bidrag till 

FUNKTIONSMÅLET

Kommun-

vis 

fördelning
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Kommunkontoret 
Ekström, Mimmi 
mimmi.ekstrom@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-11-29 

Referens 
KS 2021/00719  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Försäljning - del av Prästbordet 1:44 

Förslag till beslut 
Försäljning av del av Prästbordet 1:44 (ca 9000 kvm) till värderat pris om 
150 000 kronor godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Företaget Lilla Drakmossa har sedan 2020 arrenderat del av Prästbordet 1:44 
och driver där idag Raggsocka Logi, som är ett bed & breakfast med både 
enkel- och dubbelrum. Övernattningsmöjlighet för större sällskap som 
affärsresenärer, konferensgäster och bussgrupper har saknats i kommunen. 
Med denna etablering finns nu möjlighet även för fler att utveckla turistiska 
produkter.  
En förutsättning för att investera i och utveckla verksamheten är att äga 
fastigheten, inte arrendera. Kostnad för avstyckning och fastighetsbildning 
bekostas av köparen. 
Vid försäljningen regleras kostnaden för anslutning till VA som under 
arrendet debiterats kommunen.                         

Beslutsunderlag 
Värderingsutlåtande 
Karta, avstyckad fastighet                          

Beslutet ska skickas till 

Näringslivsenhet och teknisk enhet 
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Kommunkontoret 
Mimmi Ekström 
mimmi.ekstrom@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-11-24 

Referens 
KS 2021/00641 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo 
kommun, årlig aktualisering 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Service – och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun antas med giltighet 
fr o m 1 januari 2022. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun ska aktualiseras av 
fullmäktige varje år.  
Varuförsörjningsplanen fastställdes första gången av fullmäktige i juni 2014. 
Kommunen har därefter arbetat med att utveckla lands- och glesbygd service 
och tillgång till dagligvaruförsörjning. Servicepunkter har införts och 
riktlinjer för hemsändningsbidrag har fastställts.  
Planen benämns fr o m 2019 som Service- och varuförsörjningsplan.  
                         

Beslutsunderlag 
Service- och varuförsörjningsplan, KS 2021-12-14, förslag.  
                           

Ärendet 
Bakgrund 

Varuförsörjningsplan ska finnas för att försäkra att lands- och glesbygd har 
tillgång till dagligvaruförsörjning. Dagligvarubutiker på landsbygden kan 
söka ekonomiskt stöd för sin verksamhet i form av investeringsbidrag och 

servicebidrag från Länsstyrelsen samt hemsändningsbidrag från kommunen. 
För Drivmedelsanläggningar kan investeringsbidrag och servicebidrag ges 
till den sista anläggningen på orten och där avståndet till närmaste 
konkurrerande försäljningsställe är cirka 20 km eller mer. En bedömning får 
göras från fall till fall om andra omständigheter har betydelse för att 
upprätthålla den kommersiella servicen. Det gäller både bemannade och 
obemannade drivmedelsanläggningar. 
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Ockelbo kommun 
Datum 
2021-11-24 

 
KS 2021/00641 

Sida 
2(2) 

 

 

För att kunna få stöd krävs det att kommunen har en varuförsörjningsplan.  
Hemsändningsbidrag kan också ges till den som anordnar inköpsresor för 
dagligvaror i butik som är utpekad som strategisk för varuförsörjningen. 
Ockelbo kommun har Kuxabussar (samordning av kollektivtrafik och 
skolskjutsar) i trafik från byarna till centralorten, vilket underlättar 
människors möjlighet att bo i glesbygd och få tillgång till den service som 
finns.  
Kommunen har sedan flera år tillbaka handlingsturer till byarna Jädraås, 
Lingbo, Mörtebo, Gammelfäbodarna och Vansbron och det fortsätter vi med. 
Kommunen beviljas inte längre statligt stöd för serviceresorna mellan byarna 
och centralorten utan får nu själva stå för hela kostnaden för dessa resor. 
 
Förslag till aktualiserad service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo 
kommun har tagits fram. 
 
Ersättning till butik och leverantör. 

De butiker som utpekas som strategiska för varuförsörjningen i glesbygden 
kan erhålla hemsändningsbidrag för hemkörning av dagligvaror. 
Hemsändningsbidrag kan också ges till den som anordnar inköpsresor för 
dagligvaror i butik som är utpekad som strategisk för varuförsörjningen.  
 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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SERVICE- OCH VARUFÖRSÖRJNINGPLAN FÖR  
OCKELBO KOMMUN ÅR 2022 

Inledning 

Ockelbo kommun består av ett flertal byar runt centralorten. Där bor ungefär hälften 
av Ockelboborna. De tre största byarna är Jädraås, Lingbo och Åmot, som alla ligger 
två mil från centralorten och där finns idag olika utbud för hushållen när det gäller 
dagligvaror. Drivmedelsförsäljning finns i dagsläget i alla byarna. Att bibehålla och ut-
veckla nuvarande kommersiell service i Jädraås, Lingbo och Åmot är mycket viktigt 
och ger förutsättningar för boende, besökare och företag i byarna. 
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Syfte 

Varuförsörjningsplanen ska ge riktlinjer för en tillfredsställande försörjning av daglig-
varor och drivmedelsförsörjningen till hushållen i kommunens byar. 

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

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

Nuläge  

Kommentarer 

Ockelbo kommun har under många år haft ett minskande befolkningsunderlag. Un-
der åren 2017-2019 har det varit en positiv ökning, men vi tappar de senaste två åren. 
I de utvecklingsplaner som finns för kommunen är bedömningen att befolkningsut-
vecklingen fortsättningsvis kommer att bli öka. I arbetet med ny Översiktsplan är må-
let att öka med 1 000 invånare till 2040.  

Befolkningsutveckling 2021-01-01 2020-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2017-01-01 

Antal invånare 31 december 5 884 5 908 5 925 5 896 5 856 

Förändring -24 -17 29 40 7 

 
Befolkning byarna är följande: Jädraås 296 invånare, Lingbo 519 och i Åmot 382 invånare, 
(totalt 1 197 invånare, OBS! 2020-01-01). 

Kommunens befolkningsutveckling beror till stor del på att födelsetalen fortsätter att 
understiga antalet döda. Ockelbo kommun har en äldre befolkning än riksgenomsnittet 
och en relativt mindre andel i åldersgrupperna 20–40 år.  

Nuläge dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i byarna 

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

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

• Kjellas Mack AB, Jädraåsvägen 35, 816 91 Jädraås 

• Drivmedelsanläggning intill Restaurang Silverbocken, Södra Lingbovägen, 
816 92 Lingbo. 
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Oktober 2021 övertog nya ägare Kjellas Mack i Jädraås, som varit ute till försäljning en 
tid. Det är otroligt viktigt för landsbygdsutveckling och glädjande att företagare satsar 
och har utvecklingsplaner för anläggningen. 2019 beviljades Kjellas Mack stöd från 
Region Gävleborg, vindkraftsfonden i Jädraås och visionsmedel från kommunen vilket 
möjliggjorde nödvändig investering för att möta miljökraven. Det investerades i nya 
tankar, oljeavskiljare, spillzoner samt ny pump med betalterminal för att ge tillgång till 
drivmedel hela dygnet. 

Sommaren 2020 invigdes drivmedelsanläggningen i Lingbo. Den var efterlängtad ef-
tersom byn varit utan drivmedelsstation sedan Preem lämnade i maj 2018. Etablering 
av anläggningen möjliggjordes tack vare den ekonomiska föreningen som bildades 
och stöd från Region Gävleborg, vindkraftsfonden och visionsmedel från kommunen. 

Utvecklingen av förnybara drivmedel ökar i takt med omställningen till ett fossilfritt 
Sverige. Blöta drivmedel såsom diesel och bensin är fortfarande störst på marknaden 
och framför allt viktig på landsbygden som har en större andel fordon som drivs av 
bensin och diesel. Utveckling av elbilar ökar och för att möta efterfrågan av laddplat-
ser för elbilar behöver etableringen av publik laddinfrastruktur öka.  

Kommunen har lagt till ett valbart kriterium; laddplats för elbilar, för Servicepunkt. 

Kommunövergripande översiktsplan 

Översiktsplan ska tjäna som ett övergripande strategidokument och en politisk viljein-
riktning för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och 
bevaras på kort och lång sikt. Arbetet kommer att prägla kommunen ett antal år 
framåt och det är viktiga satsningar. Arbetet med ny översiktsplan pågår med projekt-
ledare från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) och samråd sker i 
början av 2022. 

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

De lokala utvecklingsplan som Jädraås, Lingbo och Åmot arbetade fram för sina re-
spektive bygder 2019 är viktiga underlag för kommunen och i arbetet med den över-
gripande översiktsplanen.  

I utvecklingsplanerna beskrivs den egna bygdens historia och dess bygdeprofil. I pla-
nen redovisas en SWOT-analys, som visar bygdens styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot/hinder, liksom en vision för utveckling av bygden med prioriterade fokusområ-
den. Kommunchefen träffar regelbundet byaråden och i detta forum finns möjlighet 
att följa upp arbetet med lokala utvecklingsplanerna.  

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

 
Lingbos vision: 

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

 
Åmots vision: 

• Vi vill bevara och utveckla servicen i bygden 
• Vi vill verka för en ökad turism i bygden 
• Vi vill bevara och utveckla kultur och fritid inom bygden 
• Vi vill verka för förbättrade kommunikationer inom bygden 
• Vi vill verka för att utveckla näringslivet i bygden 
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Stöd till kommersiell service i glesbygd 

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

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

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

För drivmedelsanläggningar kan investeringsbidrag och servicebidrag ges till den sista 
anläggningen på orten och där avståndet till närmaste konkurrerande försäljnings-
ställe är cirka 20 km eller mer. En bedömning får göras från fall till fall om andra om-
ständigheter har betydelse för att upprätthålla den kommersiella servicen. Det gäller 
både bemannade och obemannade drivmedelsanläggningar. 

Investeringsstöd 

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

Servicebidrag  

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

Hemsändningsbidrag 

Hemsändningsbidraget kan sökas från kommunen av de butiker som upprätthåller 
hemsändning av dagligvaror till kunder som har svårt att själva ta sig till butiken. Bi-
drag är ett kommunalt stöd som delvis finansieras med statliga medel.  

Det statliga stödet lämnas till kommunen om kommunen ekonomiskt bidrar till en 
butiks hemsändning av dagligvaror till hushåll eller om kommunen anordnar 
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inköpsturer till en butik. Butiken får 200 kronor per kund och inköpstur där kommu-
nen söker stöd för 50 % av kostnaden hos regionen. 

Tidigare har kommunen beviljats statligt stöd för serviceresor mellan byarna och cen-
tralorten. Dessa serviceresor kan inte längre finansieras via hemsändningsbidrag.  

Servicepunkter 

Inledning 

Grundläggande service är mycket viktigt för att få utveckling och ökad tillväxt i kom-
munen. Tillgången till dagligvaror, drivmedel och mötesplats på orten är en förutsätt-
ning för företagande, boende och besöksnäring.  

För att stärka den lokala handeln och bensinmacken i byarna ges möjlighet att an-
söka om att få uppdragsavtal för att tillhandahålla servicepunkter. På Servicepunk-
terna ska man till exempel kunna komma och träffas över en kopp kaffe, göra sina 
ärenden över nätet, ta del av information via broschyrer samtidigt som handeln 
stärks.  

Syfte 

Anledningen är att fler ska besöka butiken/macken och uträtta sina ärenden, träffa 
människor och samtidigt stärka handeln.  

Målsättningen för en lokal servicepunkt är att den ska vara ett viktigt nav för sin ort 
och den service som den kan komma att erbjuda för boende och besökare. Service-
punkten ska vara den naturliga mötesplatsen i en by/ort.  

Upplägg 

Ansökan för Servicepunkt, ett uppdragsavtal med kommunen, hanteras av kommu-
nens näringslivsenhet. En Servicepunkt per ort (Jädraås, Lingbo och Åmot) och avtal 
tecknas på tre år, med avstämning årligen. Inför ny ansökningsperiod ska ansökan 
vara inlämnad senast sista oktober. Finns flera ansökningar från orten tas beslut om 
Servicepunkt i samråd med respektive byaråd. 

Kommunens kriterier gäller för Servicepunkter och minst tre kriterier ska uppfyllas 
för att bli godkänd, punkt 1 är obligatorisk. Tidigare fanns åtta kriterier att välja bland, 
nu finns ytterligare: laddstation för elbil. Ersättning utbetalas för max fem av dessa. 
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1. Turistinformation/turistmaterial/Servicepunkten bereder plats för kommunens 
Sommarmagasin och karta (viktigt att meddela Turistbyrån innan materialet tar 
slut). Gärna komplettera med information utifrån besökarnas önskemål och be-
hov, försäljning av fiskekort, anslagstavla för lokala evenemang med mera. Delta 
vid kommunens informationsträffar (Turismforum två gånger/år).  

2. Erbjuda hemkörning av livsmedel. 

3. En caféhörna som ger möjlighet till en stunds samvaro. 

4. Dator med internetuppkoppling eller tillgång till wifi. 

5. Anordna minst tre aktiviteter fördelade under året. Aktiviteter anges vid ansökan 
om ersättningen. Önskvärt att aktiviteterna ska samla fler aktörer vilket ger ett 
mervärde för byarna i form av samarbete. 

6. Erbjuda kopiera, scanna och skriva ut-tjänst. 

7. Post- och paketutlämning 

8. Övrigt utifrån ortens förslag (sker i samråd med näringslivsenheten och ortens 
byaråd) 

9. Laddstation för elbil (nytt kriterium 2022) 

 

Villkor och ersättningsnivå 

Det ska tydligt framgå att det är en Servicepunkt och att kommunen är delaktig. Skylt 
tillhandahålls av kommunen. 

För att bli godkänd som Servicepunkt krävs att minst tre kriterier uppfylls. Ersättning 
erhålls för max fem kriterier och för var och en av tjänsterna betalar kommunen 7 
000 kronor till företaget, maximalt 35 000 kronor. 

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

Grundkrav 

Näringsstället ska hålla öppet minst fem timmar per dag, fem dagar i veckan. Loka-
lerna ska vara tillgänglighetsanpassade, bedöms av Västra Gästriklands Samhälls-
byggnadsförvaltning. 

Ersättningen avser bidrag för ett kalenderår. Rapport ska inlämnas varje år av respek-
tive ort och inlämnas till kommunens näringslivsenhet senast den sista januari varje 
år. 
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Aktuella överenskommelser servicepunkter 

Tempo, Åmot  2020-01-01--2022-12-31 

Kjellas mack, Jädraås   2020-01-01--2022-12-31 

 

Kommunen ser kontinuerligt över möjligheterna att utveckla servicen i byarna. Ambit-
ionen är att de tre byarna ska ha servicepunkter.  

 

 

Riktlinjer för hemsändningsbidrag 

Hemsändningsbidrag syftar till att vara ett stöd för landsbygdshushållens dagligvaru-
försörjning och värna om lanthandlarna (gäller inte tätort Ockelbo). Butiken ska söka 
om och beviljas varuhemsändningsbidrag innan leveranser kan ske. Ansökan skickas 
till näringslivsenheten, Ockelbo kommun. Information finns på kommunens hemsida. 

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

Villkor för kund 

För att ett hushåll ska få varuhemsändning eller inköpsresa måste man ha svårig-
heter att ta sig till butiken på egen hand. Sådana svårigheter kan till exempel vara att 
man inte har egen bil, att kollektivtrafik saknas eller att man har någon funktionsned-
sättning. Hemsändning ersätter inte färdtjänst.  

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

Ansökan om varuhemsändning eller inköpsresa görs av kunden till butiken och denna 
bedömer och beslutar enligt villkoren (kontakta näringslivsenheten vid oklarheter). 
Butiken för ett register/kvittenslista över hemsändning/inköpsresor som utgör un-
derlag för redovisning av hemsändningsbidrag till kommunen.  
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Varuhemsändning omfattar livsmedel och andra dagligvaror. Andra varor i butikens 
sortiment kan också ingå om det inte förorsakar extra kostnader. Butiken avgör vilka 
dagar som hemsändningen eller inköpsturen sker. Kommunen rekommenderar buti-
ker att ta ut en plockavgift av kund för denna service samt en lägsta inköpsgräns för 
beställning av dagligvaror. 

 

Hantering och rapportering 

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

Varje hemsändning/inköpsresa ska noteras av butiken i en kvittenslista. Där ska kun-
dens namnteckning finnas samt datum för varje tillfälle. Denna lista sparas i butiken 
och enligt GDPR.  

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

Utbetalning sker till butiken två gånger per år genom att butiken rapporterar in totala 
antalet hemsändning/inköpsresor via en e-tjänst senast 15 juli för första halvårets le-
veranser och senast 10 januari för andra halvårets leveranser. 

Näringslivskontoret hanterar hemsändningsbidraget och utbetalningar för detta.  

Pandemi/Covid-19 

Trots fortsatt pandemi under 2021, med restriktioner och rekommendationer, har fö-
retag anpassat sig och klarat sig relativt bra. Vad gäller hemsändning så utökades den 
till att omfatta stödberättigande kunder 70 år och äldre samt personer som tillhör 
riskgrupper, 2020 till september 2021. 
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Aktuella överenskommelser hemsändning: 

Tempo i Åmot har sedan januari 2018 avtal för hemsändning och inköpsresor. Avtalet 
gäller tills vidare, med en uppsägningstid om tre månader (reservation för ändrade 
förutsättningar). 

Nya ägare på Kjellas Mack i Jädraås är informerade om hemsändning. 

Mål och slutsats  

Varuförsörjningsplanen ska aktualiseras årligen och i samband med mål och budget-
processen.  

Service på landsbygden är en förutsättning för att hela Ockelbo kommun ska växa 
och utvecklas. Under 2022 kommer kommunen lämna in en ansökan till Tillväxtverket 
där vi vill genomföra en förstudie ”Ökad tillgänglighet till livsmedel i Ockelbo kom-
mun”. Viktigt att undersöka behov, viljan och intresset för att handla i byarna och 
olika hållbara lösningar för detta. 

Ockelbo kommun har Kuxabussar (samordning av kollektivtrafik och skolskjutsar) i 
trafik från byarna till centralorten, vilket underlättar människors möjlighet att bo i 
glesbygd och få tillgång till den service som finns.  

Kommunen har sedan flera år tillbaka handlingsturer till byarna Jädraås, Lingbo, Mör-
tebo, Gammelfäbodarna och Vansbron och det fortsätter vi med. Kommunen beviljas 
inte längre statligt stöd för serviceresorna mellan byarna och centralorten utan får nu 
själva stå för hela kostnaden för dessa resor. 
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 Kommunfullmäktige 

 

Förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst enligt bilaga 
godkänns. 

2. Förbundsordningen gäller från 1 januari 2022. 
3. Detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i 

kommunfullmäktige i Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och 
Älvkarleby kommuner. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med att ta fram en ny reviderad förbundsordning för Gästrike 
Räddningstjänst har pågått under en tid. Våren 2020 skickade förbundet ut 
ett förslag på ny förbundsordning till medlemskommunerna på remiss. 
Remissunderlaget saknade text under paragraferna 14 Fördelning av 
kostnader samt 17 Budgetprocess och styrning på grund av olika synpunkter 
från medlemskommunerna på gällande modell för kostnadsfördelning. Detta 
ledde till att arbetet med förbundsordningen stannade av. Det har också 
funnits ett behov av att få förtydliganden om vad som ingår under olika 
paragrafer som i gällande förbundsordning varit mer specificerade.  
Under våren 2021 aktualiserades frågan igen i medlemskommunerna och ett 
arbete med att färdigställa förbundsordningen och komma överens om 
förslag till fördelningsmodell har gjorts. Flera olika alternativ till 
kostnadsfördelning mellan kommunerna har belysts och diskuterats, och det 
alternativ som förespråkas i samband med nya förbundsordningen är att 
kostnaderna fördelas enligt befolkningsnyckel. 
Under hösten 2021 fortsatte arbetet med ny förbundsordning och ett förslag 
har skickats ut till medlemskommunerna på remiss. Alla synpunkter har 
beaktats och avstämning har också skett med räddningschef för att klargöra 
utestående frågeställningar. Slutgiltigt förslag till förbundsordning har tagits 
fram utifrån de synpunkter som inkommit.                       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-17, Förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst 
Förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst, bilaga                          

237



Ockelbo kommun 
Datum 
2021-11-29 

 
KS 2021/00678 

Sida 
2(2) 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Gävle kommun 
Hofors kommun 
Sandvikens kommun 
Älvkarleby kommun 
Gästrike Räddningstjänst 
Direktionen för Gästrike Räddningstjänst 
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 Hamntorget 8 Telefonnummer  www.gastrikeraddningstjanst.se 
803 10 Gävle 026-17 96 53  gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se

 
 

Förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst 
 
1 § Namn och säte  
 
Gästrike Räddningstjänst är ett för medlemmarna gemensamt kommunalförbund. Förbundet har 
sitt säte i Gävle.  
 
2 § Förbundets medlemmar 
 
Följande kommuner är medlemmar i förbundet: Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och 
Älvkarleby kommun.  
 
3 § Ändamål 
 
Förbundets ändamål är att genomföra sådana räddningsinsatser som medlemmarna enligt 2 § 
skall ansvara för vid olyckor samt vid överhängande fara för olyckor vars syfte är att hindra och 
begränsa skador på människor, egendom eller miljö (räddningstjänst). Förbundet har i övrigt att 
fullgöra, ansvara och biträda för och i sådana uppgifter som ankommer på dem särskilt enligt 4-
6 §§.  
 
4 § Uppgifter för förbundet enligt särskild lagstiftning 
 
Förbundet ska fullgöra och svara för samtliga uppgifter och åligganden som ankommer på en 
medlem i dennes egenskap av kommun enligt nedan angivna författningar (förpliktigande 
verksamhet), om inget särskilt anges: 
 

1. Lag (2003:778) om skydds mot olyckor (LSO)  
Notering: När det gäller förebyggande verksamhet enligt ovan angivna lag, svarar 
förbundet enbart för sådan förbyggande verksamhet som har koppling till bränder.  
  

2. Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
 

3. Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor. 
Notering: Förbundets uppgifter enligt ovan angivna lag är begränsat till att biträda vid 
Länsstyrelsens tillsyn och informationsinsatser samt att planera för räddningsinsatser 
och genomföra övningar.  
 

4. Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 
Notering: Förbundets uppgifter enligt ovan angivna lag är att på medlems inrådan 
biträda medlemmen i analys, planering, utbildning och övning.  
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5 § Förbundets övriga uppgifter 
 
Förbundet ska, om det finns resurser och inte i någon större omfattning påverkar ändamålet med 
förbundet enligt 3 § eller förbundets förpliktigande verksamhet enligt 4 § biträda medlem vid 
dennes förfrågan i följande frågor (fakultativ verksamhet): 
 

1. Förbyggande verksamhet mot andra olyckor än bränder 
2. Systematiskt brandskyddsarbete  
3. Krishantering åt en medlem och dennes kommunmedlemmar vid en extraordinär 

händelse eller annars när medlem finner det lämpligt 
4. Biträda medlemmarna i plan- och byggprocessen och agera som remissinsats på 

medlems inrådan när det gäller planfrågor, tekniskt samråd, granskning av 
brandsskyddsdokumentation och vid eventuell slutbesiktning och aktivt delta i 
medlemmarnas egen samhällsplanering och medverka i medlemmarnas 
tillståndsprocesser med anknytning till brandskyddsfrågor.  

5. Brandutredningar efter tillbud i medlemmens verksamhet eller av medlemmen hel- eller 
delägt företag 

6. Lyfthjälp, restvärdesräddning, larmförmedling, teknisk service och sanering 
7. Övrig utredning och utbildningsverksamhet eller annan form av konsultverksamhet 

inom förbundets kompetensområde 
 
6 § Förbundets uppgifter vid höjd beredskap 
 
Under höjd beredskap ska förbundet fullgöra uppgifter som tillkommer räddningstjänst enligt 
gällande lag eller annan författning.  
 
7 § Avgifter  
 
Förbundet får ta ut en avgift för sådan fakultativ verksamhet enligt 5 § som en medlem begär. 
Avgift får endast tas ut om uppgiften kräver en betydande insats för förbundet. Förbundet får 
inte ta ut en högre avgift än vad som motsvarar kostnaden för den tjänst de utför enligt 5 § 1-7, 
det vill säga i enlighet med självkostnadsprincipen. 
 
Denna bestämmelse tillämpas inte om Sverige är i höjd beredskap eller på grund av en 
omständighet som har sin grund i en extraordinär händelse hos en eller flera medlemmar. 
Bestämmelsen gäller inte heller om det annars finns särskilda skäl till att någon avgift inte bör 
tas ut i det enskilda fallet.  
 
8 § Organisation 
 
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion.  
 
9 § Förbundsdirektionen 
 
Förbundsdirektionen ska ha 12 ledamöter och 12 ersättare. Gävle kommun och Sandvikens 
kommun utser vardera tre ledamöter och tre ersättare. Övriga medlemmar utser vardera två 
ledamöter och två ersättare.  
 
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och deras tjänstgöringstid tillämpas 9 kap. 3-4 §§ 
och 9 kap. 7 § kommunallagen (2017:725) 
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Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och en vice 
ordförande. Ordförandeposten ska innehas av en ledamot som utsätts av Gävle kommun. Posten 
som vice ordförande bör växlas mellan övriga medlemmar. 
 
Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma kommun som ledamoten. Ersättaren 
tjänstgör i den ordning som kommunfullmäktige har bestämt. Om ersättaren utsetts genom 
proportionellt val inträder istället den ersättare enligt den ordning som gäller enligt detta 
förfarande.  
 
För direktionen gäller särskilt reglemente.  
 
10 § Revisorer 
 
Förbundet har fem revisorer som väljs av kommunfullmäktige i Gävle kommun. Om en medlem 
önskar samråd inför ett sådant val ska detta önskemål framställas av medlemmen till 
kommunfullmäktiges ordförande. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöter 
och ersättare i direktionen.  
 
11 § Initiativrätt 
 
En medlem får, via sin kommunstyrelse eller sitt kommunfullmäktige, väcka ett ärende i 
direktionen. I övrigt får en ledamot i direktionen och organ under direktionen, om direktionen 
har föreskrivet det eller har beslutat det för särskilt fall väcka ett ärende.  
 
12 § Närvarorätt och offentliga sammanträden  
 
Direktionen får besluta att annan än ledamot eller ersättare får närvara vid direktionens 
sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. Den som är ordförande i 
kommunstyrelsen i en medlemskommun har alltid rätt att närvara och delta i överläggningarna.  
 
Direktionen får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. Ett sammanträde ska alltid 
hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i ärenden där det 
förekommer sekretessreglerade uppgifter enligt gällande lag.  
 
13 § Anslagstavla 
 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats: www.gastrikeraddningstjanst.se  
 
14 § Fördelning av kostnader 
 
Kostnader för förbundets verksamhet enligt 3-4 §§ ska finansieras genom att varje medlem 
erlägger ett kommunbidrag utifrån befolkningsunderlag per den sista december. 
 
Om förbundet i den löpande uppföljningen prognostiserar ett negativt årsresultat ska 
medlemskommunerna utan fördröjning informeras. Förbundsdirektionen skall i samband med 
negativ prognos påvisa åtgärder för ett årsresultat i balans. 
Vid negativt årsresultat åläggs respektive medlem (ägarkommun) att täcka underskott enligt 
gällande fördelningsmodell. Regleras i samband med årsbokslut. 
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Om en räddningsinsats har medfört betydande kostnader för förbundet ska den medlem där 
insatsen genomfördes stå för de kostnader som överstiger den självrisk som anges i 7 kap. 3 § 
LSO. Räddningstjänstförbundet svarar för kommunens kostnad för självrisk.  
 
Förbundet ska vara anslutet till Gävle kommuns koncernkonto.  
 
15 § Medlemmarnas andelar i tillgångar och skulder 
 
En medlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder enligt den 
kostnadsfördelnings som anges i 14 §.  
 
16 § Upptagande av lån och borgensåtagande 
 
Förbundet får för sin verksamhet uppta lån intill sammanlagt 20 miljoner kronor. Ett sådant lån 
ska tillhandahållas genom en eller flera av medlemmarna.  
 
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan att samtliga medlemmars 
kommunfullmäktige godkänner detta.  
 
Förbundet får avsätta medel till fonder men inte bilda eller förvärva andelar i aktier utan att 
samtliga medlemmars kommunfullmäktige godkänner detta.  
 
17 § Budgetprocess och styrning 
 
Direktionen för kommunalförbundet Gästrike Räddningstjänst fastställer årligen i juni månad 
ekonomisk plan för de tre närmast kommande åren. 
Den årsbudget som upprättas innehåller resultat-, balans-, finansierings- och investeringsbudget. 
 
Gävle kommun som innehar ordförandeskapet sammankallar under januari månad 
medlemmarna för gemensam budgetöverläggning inför kommande verksamhetsår. 
Medlemmarna enas om den ekonomiska ram som gäller för nästkommande budgetår senast i 
april månad året före nästkommande budgetår. 
 
Årsbudgeten upprättas därefter av förbundsdirektören, i enlighet med de ramar som 
medlemskommunerna enats om, senast i september månad året före budgetperioden och 
fastställs vid årets sista direktionssammanträde. 
Årsbudgeten skall upprättas så att det framgår vad som är lagstyrd verksamhet enligt 4 § 
respektive vad som är uppdrag till enskild medlem som innebär extra avgift enligt 7 §. 
 
18 § Arvoden 
 
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 
revisorerna följer Gävle kommuns arvodesreglemente.  
 
19 § Uppsägning och utträde 
 
Förbundet är bildat på obestämd tid.  
 
En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av 
den månad som uppsägningen gjordes. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan 
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förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga 
medlemmar.  
 
Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och 
skulder som gäller det år då medlem utträder, om inget annat avtalas mellan medlemmarna. De 
kvarvarande medlemmarna revidera förbundsordningen i den utsträckning som behövs i 
anledning av utträdet. Denna revidering ska beslutas i medlemmarnas kommunfullmäktige 
senast månaden efter den utträdande medlemmen lämnat förbundet.  
 
20 § Likvidation 
 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna vid uppsägningstidens utgång ska 
förbundet omedelbart träda i likvidation. Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av 
likvidator. 
 
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska den fördelningsgrund som anges i 14 § 
tillämpas.  
 
När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom, i den mån det behövs för 
likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat 
lämpligt sätt. Medlemmarna har rätt att förvärva den egendom som finns i respektive kommun 
till bokfört värde. Verksamheten i förbundet får fortsätta tillfälligt om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling.  
 
När direktionen har likviderat förbundet ska de avge slutredovisning för sin förvaltning. 
Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet samt med 
redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till förvaltningsberättelsen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen samt direktionens beslut om vilken av 
medlemmarna som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.  
 
Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 
samtliga medlemmar.   
 
21 § Ärenden av principiell beskaffenhet 
 
Innan direktionen fattar beslut i en fråga av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
för en eller flera medlemmar, främst större investeringar, taxeförändringar och andra beslut som 
kan påverka medlemskommunernas ekonomi, ska beslut tas i kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun.  
 
22 § Rapporteringsskyldighet 
 
Direktionen ska se till att medlemmarna hålls väl informerade om förbundets verksamhet och 
ekonomiska ställning. Respektive medlems kommunstyrelse informeras om förbundets 
verksamhet och dess ekonomiska ställning vid två tillfällen per verksamhetsår, vår och höst. 
Utöver ovan rapportering ska en medlem tillsändas den information och handlingar de önskar. 
 
23 § Tvister 
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om inte en frivillig uppgörelse kan 
uppnås, avgöras genom skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande. 
 

243



 
 
 

Sida 6 (6)

 
 
24 § Ikraftträdande 
 
Denna förbundsordning träder i kraft när respektive medlems kommunfullmäktige har antagit 
förbundsordningen.    
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FÖRBUNDSORDNING FÖR  
GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND  
 
 

§ 1 Namn och säte 
Gästrike Räddningstjänstförbund är en för medlemmar gemensamt 
kommunalförbund med säte i Gävle. 

 
§ 2 Medlemmar 
Medlemmar i förbundet är Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby 
kommuner. 

 
§ 3 Ändamål 
Förbundets ändamål är räddningstjänst samt därtill hänförlig förebyggande och 
angränsande verksamhet med uppgifter dels för alla förbundsmedlemmar (A) 
dels och för förbundsmedlem som så bestämt  (B). 

 
A. För alla förbundsmedlemmar 

Svara för kommunens uppgifter och åligganden i enlighet med lagen  
(2003:778) om skydd mot olyckor, LSO,  
med undantag av 

1. förebyggande verksamhet bestående av att verka för att åstadkomma 
skydd mot andra olyckor än bränder, se 3 kap. 1 § första stycket LSO, 

2. de uppgifter som åligger kommunen som ägare eller 
nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar, 

3. skyldigheter vid eller efter utsläpp av radioaktiva ämnen från 
kärntekniska anläggningar, 6 kap. 9 § första och andra styckena LSO, 

och med särskilt angivna ingående uppgifter 

4. stöd till olycksdrabbad, utanför kommuns åligganden enligt LSO, 
genom efterföljande åtgärder som för den drabbade skapar ett 
mervärde utan att åsamka räddningstjänstförbundet större kostnader, 

5. att tillsyn även ska innefatta tillsyn och kontroll av 
brandvattensystemet enligt Svensk vattens publikation VAV P83 

6. att tillsyn ska ske i ett nära samarbete med andra tillsynsverksamheter, 
samt 
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7. att svara för beredning av sotningstaxor, för utförandeavtal, för 
prövning av dispens för egen sotning samt för tillsyn av 
sotningsverksamheten. 
 

Inom området för lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

1. hålla beredskap i form av inre befäl med placering vid SOS Alarm, 
2. ingå i förbundsmedlems krisledningsorganisation, 
3. se till att anordningar finns för att skicka ut viktigt meddelande till 

allmänheten, VMA. 
 
I enlighet med lagen (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara 

1. svara för förbundsmedlems tillsyn och tillstånd. 
 
Inom området för plan- och bygglag (2010:900) 

1. biträda förbundsmedlem i samhällsplaneringen genom att bistå i 
byggprocessen såsom vid byggsamråd, granskning av 
brandskyddsdokumentation och användarintyg. 

 
Inom området för lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 

1. biträda vid länsstyrelsens tillsyn och informationsinsatser samt planera 
för räddningsinsatser och öva. 

 
 
B. Utöver det som gäller enligt A kan räddningstjänstförbundet åta sig 
uppgifter enligt nedan: 
 

1. Uppgifter avseende skydd mot oönskade händelser 
• samordning av myndigheters och andra intressenters förebyggande 

skydd mot andra olyckor än brand, 
• internt skydd i form av systematiskt brandskyddsarbete åt 

förbundsmedlem, 
• krishantering och extraordinära händelser inklusive samordning åt 

förbundsmedlem, 
• krishantering (psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM) till 

allmänheten åt förbundsmedlem, 
• brandutredningar och förslag efter tillbud i förbundsmedlems eller 

dess företags fastigheter. 
 

2. Uppgifter rörande lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
• för att tillgodose förbundsmedlems skyldigheter som ägare eller 

nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar ska 
tillhandahållas brandskyddsutbildning, rådgivning, kontroll av 
handbrandsläckare och liknande verksamhet, 
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• förbundsmedlems skyldigheter vid eller efter utsläpp av radioaktiva 
ämnen från kärntekniska anläggningar, 6 kap. 9 § första och andra 
styckena LSO, 
 

3. Uppgifter rörande lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap 

• biträda förbundsmedlem med krisplanering, 
• stöd till förbundsmedlem avseende underhåll och drift av anläggningar 

och utrustning för civilt försvar, VMA. 
 

4. Annan uppgift 
• utredningar inom förbundets kompetensområden, 
• utbildning inom förbundets kompetensområden, 
• lyfthjälp, 
• restvärdesräddning, 
• larmförmedling, och 
• teknisk service 
• sanering 

 

 § 4 Organisation 
 Förbundet är ett kommunalförbund med direktion.  
 

 
§ 5 Förbundsdirektionen 
 
Förbundsdirektionen ska bestå av 12 ledamöter och 12 ersättare. Gävle 
kommun och Sandvikens kommun utser vardera tre ordinarie ledamöter och 
tre ersättare, Hofors kommun, Ockelbo kommun och Älvkarleby kommun 
utser vardera två ordinarie ledamöter och två ersättare. 
 
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter samt deras tjänstgöringstid 
tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 23 och 24 §§ och 4 kap. 23 a § första 
stycket kommunallagen (1991:900). 
 
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och 
vice ordförande. Ordförandeposten innehas av Gävle kommun. Posten som 
vice ordförande bör växla mellan övriga medlemskommuner. 
 
Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma kommun som 
ledamoten. Ersättare tjänstgör i den ordning kommunfullmäktige bestämt vid 
valet. Om ersättare utsetts vid proportionellt val inträder istället ersättare enligt 
den ordning som beskrivs om proportionellt valsätt. 
För förbundsdirektionen gäller särskilt reglemente. 
 

247



 
 
 

 
Sida 4(8) 

2012-04-24 

 
§ 6 Revisorerna 
Räddningstjänstförbundet ska ha fem revisorer som väljs av 
kommunfullmäktige i Gävle kommun. Valet ska föregås av samråd med 
övriga medlemskommuner som ska ha möjlighet att lämna förslag. 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöter i direktionen. 
 
 

§ 7 Medlemmarnas initiativrätt 
 
Ärenden i direktionen får väckas av 

1. ledamot i direktionen, 

2. förbundsmedlem, och 

3. organ under direktionen, om direktionen har föreskrivit det eller har 
beslutat det för särskilt fall. 

 

§ 8 Närvarorätt och offentliga sammanträden 
Direktionen får besluta att annan än ledamot eller ersättare ska få närvara vid 
direktionens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Kommunstyrelsens ordförande i medlemskommun har alltid rätt att närvara 
och att delta i överläggningarna. 
 
Direktionen får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. 
Direktionens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i 
ärenden  
1. som avser myndighetsutövning, eller 
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos direktionen omfattas av sekretess 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

 
§ 9 Kungörelser och tillkännagivanden 
Räddningstjänstförbundets kungörelser, tillkännagivanden av 
protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden sker på förbundets 
anslagstavla vid förbundets huvudkontor. Samma kungörelser och 
tillkännagivanden ska även anslås på var och en av medlemskommunernas 
anslagstavlor samt tillställas dessa i elektronisk form. 

 
§ 10 Kostnadstäckning, upplåning m.m. 
Kostnaderna för räddningstjänstförbundets verksamhet som enligt 3 § punkten 
A ovan ska utföras åt alla förbundsmedlemmar ska erläggas i form av 
kommunbidrag och fördelas efter följande procentsatser: 
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Kommun Andel i % 
Gävle 54,41 
Sandviken 26,76 
Hofors 6,80 
Ockelbo 3,82 
Älvkarleby 8,21 
Summa 100,00 
 
Kostnaderna för räddningstjänstförbundets verksamhet som enligt 3 § punkten 
B ovan ska utföras åt förbundsmedlem som så bestämt och ska erläggas efter 
särskilt avtal och vara baserade på självkostnadsprincipen. 
 
Om en räddningsinsats har medfört betydande kostnader för förbundet ska den 
medlemskommun där insatsen genomfördes stå för de kostnader som 
överstiger den självrisk som anges i 7 kap. 3 § lagen om skydd mot olyckor.  
Räddningstjänstförbundet svarar för kommunens kostnad för självrisk. 
 
Räddningstjänstförbundet ska vara anslutet till Gävle kommuns koncernkonto. 
 
Räddningstjänstförbundet får för sin verksamhet uppta lån intill sammanlagt 
20 miljoner kronor. Eventuella likviditetsbehov ska tillhandahållas genom lån 
från en eller flera medlemskommuner. 
 
Räddningstjänstförbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser 
utan förbundsmedlemmarnas godkännande. 
 
Räddningstjänstförbundet får avsätta medel till fonder. Innan en eventuell 
fondering kan ske ska samråd ske och godkännas av samtliga ägarkommuner. 
 
Räddningstjänstförbundet får inte bilda eller förvärva andelar eller aktier i 
företag utan förbundsmedlemmarnas godkännande. 
 
 

§ 11 Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlem har vid varje tidpunkt andel i räddningstjänstförbundets 
tillgångar och skulder efter samma fördelning som anges i 10 § för verksamhet 
som enligt 3 § punkten A ovan ska utföras åt alla förbundsmedlemmar. 
 
Denna fördelningsgrund gäller också för täckning av brist om förbundet skulle 
sakna medel att betala sina skulder och för utskiftning av behållna medel vid 
förbundets upplösning. 

 
§ 12 Budget och styrning 

Planeringsprocess 

Inför fastställelse av budget för förbundet måste ett förberedelsearbete 
innefattande samråd mellan förbundets medlemskommuner och förbundet 
planeras och genomföras. 
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Budgeten ska slutligen innehålla en verksamhetsplan, resultat- och 
investeringsbudget för budgetåret samt en plan för ekonomin under den 
kommande treårsperioden.  
 
Inför samrådet ska förbundet upprätta förslag till budget samt redovisa 
relevanta nyckeltal för externa och historiska jämförelser. Detta material ska 
skickas till medlemskommunernas kommunstyrelser senast en vecka innan 
samrådet. 
 
Förbundet ska kalla medlemskommunerna till samråd om budget senast den 15 
april.  
 
Medlemskommunerna måste därefter snarast se till att enas om förslag till 
slutlig budget. 

 
 
Fastställelse av budget  

Direktionen ska årligen, och inom de ramar som medlemskommunerna enats 
om, slutligen fastställa verksamhetens budget med verksamhetsplan, resultat- 
och investeringsbudget för budgetåret samt en plan för ekonomin under den 
kommande treårsperioden.  

Direktionen ska fastställa budgeten under november månad. 
Direktionens budgetförslag ska hållas tillgängligt för allmänheten enligt vad 
som stadgas i 8 kap 10 § kommunallagen. 

 
Uppföljning  

Förbundet ska upprätta bokslut med uppföljning av budget och 
verksamhetsplan per 30 april, 31 augusti och 31 december. 

Tertialboksluten ska innehålla konstaterade eller förväntar kostnads-
överskridanden eller andra betydelsefulla avvikelser från budgeten, orsakerna 
till avvikelserna och de korrigeringar som har vidtagits eller kommer att vidtas 
samt en årsprognos. 

Boksluten ska avlämnas till medlemskommunerna senast den 15 maj, 15 
september och 15 februari.  
 

Fastställelse av bokslut 

Direktionen ska fastställa bokslut enligt den tidplan förbundet upprättat.  
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§ 13 Handlingsprogram och verksamhetsplan 
Direktionen ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor för 
mandatperioden anta handlingsprogram för den förebyggande verksamheten 
och för räddningstjänsten. Innan programmet antas eller ändras ska samråd ske 
med de medlemskommunerna och myndigheter som har ett väsentligt intresse 
i saken. 
 
Innehållet i dessa handlingar ska beaktas i budget och verksamhetsplaner. 

 
§ 14 Ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i 
direktionen samt till revisorerna beslutas av direktionen. Förändringar ska följa 
de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Gävle kommun. 

 
§ 15 Uppsägning och utträde 
Räddningstjänstförbundet är bildat för obestämd tid. 
 
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år 
räknat från ingången av den månad uppsägningen gjordes. Reglering av de 
ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemskommunen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga 
förbundsmedlemmar. 
 
Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade 
tillgångar och skulder som gäller det år då medlem utträder om inte annat 
avtalas mellan medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna ska anta de 
ändringar av förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 
 

§ 16 Likvidation och upplösning 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde vid 
uppsägningstiden utgång enligt 15 § ska räddningstjänstförbundet omedelbart 
träda i likvidation. 
 
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av 
förbundets behållna tillgångar ska den fördelningsgrund som anges i 10 § för 
verksamhet som enligt 3 § punkten A ovan ska utföras åt alla 
förbundsmedlemmar tillämpas. 
 
 
När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 
behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig 
auktion eller på annat lämpligt sätt. Medlemskommunerna ska ha rätt att 
förvärva den egendom som finns i respektive kommun till bokfört värde. 
Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig 
avveckling. 
 
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge 
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en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisning sker genom en 
förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av 
skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar 
för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 
vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som 
hör till förbundets arkiv. 
 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 
samtliga förbundsmedlemmar är förbundet upplöst. 

 
§ 17 Principiella ärenden, insyn och ändring av 
förbundsordning 
Innan direktionen fattar beslut i fråga av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt för medlemskommun, främst större investeringar och 
taxeförändringar, ska samråd ske med medlemskommun.  
 
Direktionen ska se till att förbundsmedlemmar hålls väl informerade om 
räddningstjänstförbundets verksamhet och ekonomiska ställning. Direktionen 
ska särskilt informera medlemskommunerna om hur fastställda mål uppfylls 
och orsaker till eventuella avvikelser.  
 
Medlemskommun ska tillställas den information och de handlingar de begär.  
Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska fastställas av 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna. 
 

§ 18 Tvister 
Tvist mellan förbundet och en eller flera av förbundsmedlemmarna ska, om 
inte en frivillig uppgörelse kan uppnås, avgöras genom skiljeförfarande enligt 
lagen (1999:116) om skiljeförfarande. 

 
§ 19 Ikraftträdande 
Denna förbundsordning träder i kraft, när den godkänts och undertecknats av 
samtliga förbundsmedlemmar. Den tidigare förbundsordningen och det 
tidigare reglementet för direktionen upphävs vid samma tidpunkt. 
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Förbundsordning Gästrike Räddningstjänst 
Nu har samtliga kommuner inlämnat synpunkter på ny förbundsordning för 
Gästrike Räddningstjänst. Vi har utifrån inkomna remissvar förtydligat några 
detaljer vi bilägger förslag till tjänsteskrivelse samt slutgiltigt förslag till 
förbundsordning. Önskvärt är att samtliga ägarkommuner säkerställer att 
beslut fattas i respektive kommunfullmäktige innan årsskiftet 2021/2022. 
 

 
 
Pär Jerfström 
Kommundirektör  
 
 
 
 
 
 
 
Sändlista: 
Gävle kommun 
Hofors kommun 
Älvkarleby kommun 
Ockelbo kommun 
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Kommunfullmäktige 

 

Förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

1. Godkänna förbundsordning enligt bilaga 
2. Förbundsordningen gäller från 1 januari 2022 
3. Detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i 

kommunfullmäktige i Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och 
Älvkarleby kommuner 

Ärendet 
Arbetet med att ta fram en ny reviderad förbundsordning för Gästrike 
Räddningstjänst har pågått under en tid. Våren 2020 skickade förbundet ut 
ett förslag på ny förbundsordning till medlemskommunerna på remiss. 
Remissunderlaget saknade text under paragraferna 14 Fördelning av 
kostnader samt 17 Budgetprocess och styrning på grund av olika synpunkter 
från medlemskommunerna på gällande modell för kostnadsfördelning. Detta 
ledde till att arbetet med förbundsordningen stannade av. Det har också 
funnits ett behov av att få förtydliganden om vad som ingår under olika 
paragrafer som i gällande förbundsordning varit mer specificerade.  
Under våren 2021 aktualiserades frågan igen i medlemskommunerna och ett 
arbete med att färdigställa förbundsordningen och komma överens om 
förslag till fördelningsmodell har gjorts. Flera olika alternativ till 
kostnadsfördelning mellan kommunerna har belysts och diskuterats, och det 
alternativ som förespråkas i samband med nya förbundsordningen är att 
kostnaderna fördelas enligt befolkningsnyckel.   
Under hösten 2021 fortsatte arbetet med ny förbundsordning och ett förslag 
har skickats ut till medlemskommunerna på remiss. Alla synpunkter har 
beaktats och avstämning har också skett med räddningschef för att klargöra 
utestående frågeställningar. Slutgiltigt förslag till förbundsordning har tagits 
fram utifrån de synpunkter som inkommit. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-17, Förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst 
Förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst, bilaga 
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Protokollsutdrag skickas till 
Gävle kommun 
Hofors kommun 
Ockelbo kommun 
Älvkarleby kommun 
Gästrike Räddningstjänst 
Direktionen för Gästrike Räddningstjänst 

 

Underskrifter 
 

Pär Jerfström 
Kommundirektör 

Annelie Johansson 
ekonomichef 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 30 Dnr 2019/00784  

INFORMATTION - Återkoppling Heltidsresan (Motion - 
Utred arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom 
äldreomsorgen) 
Miljöpartiet har 2019-12-04 inkommit med en motion om att utreda 
arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom äldreomsorgen.  
Miljöpartiet i Ockelbo yrkar att kommunfullmäktige ger socialförvaltningen 
i uppdrag att:  
- utreda möjligheten att testa lämplig arbetstidsförkortning för i första hand 
anställda inom äldreomsorgen i Ockelbo, i samverkan med personal och 
berörda fackförbund.  
- rapportera resultaten tillbaka till kommunfullmäktige senast juni 2021. 
 
Arbetstidsförkortningen föreslås beredas och diskuteras vidare i 
socialförvaltningen och ingå i heltidsresan under hösten 2022. Heltidsarbete 
som norm och rättvisa löner gärna en generell arbetstidsförkortning, men 
först rättvisa löner och heltidsarbete som norm.   
I och med rådande pandemin har projektet under 2021 har pågått i marginell 
omfattning.                        
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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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§ 123 Dnr 2019/00784  

Svar på motion - Utred arbetstidsförkortning för 
heltidstjänster inom äldreomsorgen 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet har 2019-12-04 inkommit med en motion om att utreda 
arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom äldreomsorgen. 
Miljöpartiet i Ockelbo yrkar att kommunfullmäktige ger socialförvaltningen 
i uppdrag att:  
- utreda möjligheten att testa lämplig arbetstidsförkortning för i första hand 
anställda inom äldreomsorgen i Ockelbo, i samverkan med personal och 
berörda fackförbund 
- rapportera resultaten tillbaka till kommunfullmäktige senast juni 2021 
Svar på motion 

Frågeställningen hänförs till att under våren 2021 diskuteras inom projektet 
Heltidsresan. I och med rådande pandemin har projektet under 2020 har 
pågått i marginell omfattning.  
 
Ambitionen är att projektet Heltidsresan om möjligt ska intensifieras under 
våren 2021. Återkoppling av projektet Heltidsresan är en stående punkt på 
varje personalutskottets sammanträde. Utifrån motionens frågeställningar 
kommer återkoppling att ske till kommunfullmäktige i juni 2021.                         
Beslutsunderlag 
KS Beslut 2020-12-15 § 217 - Motion - Utred arbetstidsförkortning för 
heltidstjänster inom äldreomsorgen 
Motion - Utred arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom äldreomsorgen              
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2019-12-04 

Motion till Kommunfullmäktige i Ockelbo om att utreda arbetstidsförkortning för heltidstjänster 

inom äldreomsorgen 

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

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

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

äldreomsorgen specifikt är såväl fysiskt tunga som psykiskt krävande.  

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

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

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

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

timmar per vecka) inom kommunens äldreomsorg.  

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

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

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

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

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

arbeta i just Ockelbo.  

Genomförd arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen i Göteborg visar på halverad sjukfrånvaro, 

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

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

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

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

kvalitet.  

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

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

arbetsmiljö men med bibehållen kvalitet.  

 

Miljöpartiet i Ockelbo yrkar att Kommunfullmäktige ger Socialförvaltningen i uppdrag att   

- utreda möjligheten att testa lämplig arbetstidsförkortning för i första hand 

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

fackförbund 

- rapportera resultaten tillbaka till Kommunfullmäktige senast juni 2021 

 

Miljöpartiet de gröna i Ockelbo 

 

Madelene Håkansson  Niels Hebert  Christoffer Carstens 

259



 

 

 
 
Kommunkontoret 
Krüger, Joachim 
Joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-11-30 

Referens 
KS 2020/00679  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion - Utred behovet av barnomsorg på 
obekväm tid ("Nattis") i Ockelbo kommun (SD) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har genom Liz Zachariasson, Jonny Lindblom och Joel 
Strömner yrkat: 
- Att Ockelbo kommun omgående inleder en omfattande och återkommande 
kartläggning av kommuninvånarnas behov av barnomsorg på obekväm tid. 
- Att uppdra åt Utbildnings- och kulturnämnden att upprätta barnomsorg som 
erbjuder tillsyn på obekväm tid, om utredningen påvisar ett relevant behov. 
 
Enligt skollagen behöver en kommun inte erbjuda förskola under kvällar, 
nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Samhället förändras dock 
löpande och det är av vikt att kontinuerligt följa utvecklingen av eventuellt 
behov.  
 
Utbildnings och kulturförvaltningen har undersökt behovet genom en enklare 
enkätundersökning. Enkätsvaren pekar på att ett behov av barnomsorg på 
obekväm tid kan finnas. Om Ockelbo kommun ska ha möjlighet att kunna 
erbjuda barnomsorg på obekväm tid krävs ytterligare undersökning för att se 
om behovet är relevant och om kriterierna för rätt till omsorg uppfylls. 
  
Utifrån enkätens uppgifter gav Utbildning- och kulturnämnden förvaltningen 
uppdraget att utreda ärendet vidare. 
 
Rektor för förskolan har utrett tre olika alternativ för omsorg på obekväm tid 
(se bilaga). 
 
Alternativet som nämnden förordar med en nybyggnation skulle innebära en 
betydande investering med långsiktig påverkan på kommunens ekonomi. En 
utökning av förskoleverksamheten innebär ökat behov av personella resurser 
vilket skulle kunna ge påverkan även på ordinarie verksamhet. I dagsläget 
finns svårigheter att rymma en ny verksamhet för omsorg på obekväm tid i 
förskolans befintliga budget. Frågan bör därför bli en del i kommunens 
övergripande budgetprocess och planering på längre sikt. En investering i 
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nya lokaler påverkar även Ockelbogårdar, som är hyresvärd för en del av 
förskolans nuvarande verksamhet. Konsekvenser för kommunkoncernen bör 
beaktas. 
 
I utredningen presenterades tre olika alternativ. Bland de kommuner i 
Sverige som erbjuder barnomsorg på obekväm tid finns andra möjliga 
lösningar än alternativen i utredningen. Det är av intresse att utreda dessa 
alternativ för att se om de kan vara en möjlighet om ett reellt behov finns i 
Ockelbo. De kan visa sig kunna genomföras snabbare än det i utredningen 
förordade alternativet och möjligen innebära lägre kostnader. 
 
                         

Beslutsunderlag 
Motion – Nattis 2020-12-15 
UKN 202100113 
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§ 60 Dnr 2021/00113  

Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds 
Utbildnings- och kulturnämndens beslut 
1. Förordar förslag nr 3. 
2. Överlämnar till Kommunstyrelsen för vidare hantering.      
 

Ärendebeskrivning 
På nämnden 210602 redovisades inkomna enkätsvar från vårdnadshavare 
gällande behov av barnomsorg på obekväm tid. Förvaltningen fick då i 
uppdrag att utifrån redovisningen utreda ärendet vidare.      

Beslutsunderlag 
Rektor Malin Larssons redovisade förslag. 
Utbildnings- och kulturnämnden §45/2021 
Redovisning enkätsvar.      

Inlägg 
Jonny Lindblom (SD), Torbjörn Nyholm (S) 
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Utredning omsorg på obekväm tid 
Förslag 1 

Pedagogisk omsorg erbjuds på obekväm tid:  

• kvällar och nätter 17:30-07:00  
• helger och helgdagar dygnet runt 
• skolskjuts från barnets ordinarie förskola eller fritids vid behov. 
• bedrivs i lokaler som är avsatta för ändamålet och matchar behovet som 

uppstår i samband med omsorg dygnet runt både gällande trygghet och 
säkerhet.  

• anpassad utemiljö för utevistelse kvällar, helger och helgdagar. 
• flera sovrum som delas upp både gällande ålder och eventuellt kön, 

förskolebarn för sig och fritisbarn för sig.  
• övriga rum för lek, avkoppling och aktivitet. 
• högre krav på brandlarmsystem och att det ska finnas nödbelysning.  
• pedagogiskt utbildad personal som arbetar kvällar, nätter och helger enligt 

schema. (4-6 heltidstjänster? Beroende på barnantal och vistelsetider) 
• personalen ansvarar för matförberedelser, disk och tvätt (sängkläder och 

handdukar/badlakan). 
• matlådor ordnas från Bysjöstrand, schablonpris, middag på vardagar, frukost, 

lunch, mellanmål, middag på helger och helgdagar. 
• barn som ej ska sova över hämtas kl. 21:00 eller 21:30 beroende på ålder. 
• lämning från 05:00?! 
• syskonförtur 
• avgift enligt Maxtaxan – 1 avgift/barn 
• meddela schema 1 månad i förväg för att vara garanterad plats 

(kvällar/natt/helg), annars erbjuds i mån av plats. 

För att ha rätt till plats: 

• måste den vuxne arbeta på obekväm arbetstid minst 20-30 timmar per månad 
eller minst sex tillfällen per månad. (kontinuitetsskäl för barnet) 

• om ni är två vuxna som bor tillsammans (oavsett vårdnadshavare) måste båda 
arbeta obekväm arbetstid för att barnet ska ha rätt till en plats. 

Ordinarie förskola erbjuds 06:00-17:30:  

• vid vårdnadshavares schemalagda ledighet erbjuds barnet (1-5 år) minst 15 
timmar/vecka på av förskolan anvisad tid, vanligen tisdag-torsdag 09.00-14.00. 
Gäller ej under grundskolans lov, vid ledig vårdnadshavare under lov är barnet 
ledig. 

Kostnader: 

• Hyra lokaler + utökat brandskydd 
• Inventarier såsom sängar, sängkläder 1 uppsättning/barn+extra, handdukar, 

badlakan, husgeråd, pedagogiskt material, möbler, textilier, kapprumshyllor, 
låsbara skåp mm. 

• Personal 4-6 st heltid + ob-ersättning 
• Skolskjuts 
• Mat och övriga omkostnader 
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Förslag 2 

Pedagogisk omsorg dygnet runt: 

• öppet dygnet runt 
• bedrivs i lokaler som är avsatta för ändamålet och matchar behovet som 

uppstår i samband med omsorg dygnet runt både gällande trygghet och 
säkerhet.  

• anpassad utemiljö för utevistelse kvällar, helger och helgdagar. 
• flera sovrum som delas upp både gällande ålder och eventuellt kön, 

förskolebarn för sig och fritisbarn för sig.  
• övriga rum för lek, avkoppling och aktivitet. 
• högre krav på brandlarmsystem och att det ska finnas nödbelysning.  
• pedagogiskt utbildad personal som arbetar kvällar, nätter och helger enligt 

schema. (6-9 heltidstjänster? Beroende på barnantal och vistelsetider) 
• personalen ansvarar för matförberedelser, disk och tvätt (sängkläder och 

handdukar/badlakan). 
• matlådor ordnas från Bysjöstrand, schablonpris, frukost, lunch, mellanmål, 

middag. 
• barn som ej ska sova över hämtas kl. 21:00 eller 21:30 beroende på ålder. 
• lämning från 05:00?! 
• syskonförtur 
• avgift enligt Maxtaxan – 1 avgift/barn 
• meddela schema 1 månad i förväg för att vara garanterad plats 

(kvällar/natt/helg), annars erbjuds i mån av plats. 

För att ha rätt till plats: 

• måste den vuxne arbeta på obekväm arbetstid minst 20-30 timmar per månad 
eller minst sex tillfällen per månad. (kontinuitetsskäl för barnet) 

• om ni är två vuxna som bor tillsammans (oavsett vårdnadshavare) måste båda 
arbeta obekväm arbetstid för att barnet ska ha rätt till en plats.  
 

• barnet har inte rätt till Allmän förskola 15 timmar/vecka eftersom det inte är 
förskola. 
 

Kostnader: 

• Hyra lokaler + utökat brandskydd 

Förslag 1 Intern lokal Extern lokal 

Lokal, hyra 250 000 600 000 

Engångskostnad installation intern lokal 500 000kr.  
Kostnad för Kommunstyrelsen. Brandskydd ingår här.  
Läggs till i internhyran 

Personal 4-6 ÅA 2 606 790   

Inventarier 150 000   

Förbrukningsmaterial 50 000   

Skjuts 100 000   

Mat + Leverans 50 000   

Årskostnad 3 206 790 3 556 790 
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• Inventarier såsom sängar, sängkläder 1 uppsättning/barn+extra, handdukar, 
badlakan, husgeråd, pedagogiskt material, möbler, textilier, kapprumshyllor, 
låsbara skåp mm. 

• Personal 6-9 st heltid + ob-ersättning 
• Skolskjuts 
• Mat och övriga omkostnader 

Förslag 2 Intern lokal Extern lokal 

Lokal, hyra 250 000 600 000 

Engångskostnad installation intern lokal 500 000kr.  
Kostnad för Kommunstyrelsen. Brandskydd ingår här.  
Läggs till i internhyran 

Personal 6-9 ÅA 3 868 140   

Inventarier 150 000   

Förbrukningsmaterial 50 000   

Skjuts 50 000   

Mat +Leverans 200 000   

Årskostnad 4 568 140 4 918 140 
 
 
Förslag 3 

Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds på samma förskoleenhet, tas med i planering 
i samband med nybyggnation av ny förskola i norra/centrala Ockelbo. Finns ej utrymme 
eller förutsättningar att genomföra i dagsläget. 

• en avdelning avsätts och inreds för pedagogisk omsorg 17:30-07:00.  
• barn i behov av omsorg på obekväm tid erbjuds plats på denna förskoleenhet. 
• Förskola bedrivs vardagar 06:00-17:30, pedagogisk omsorg bedrivs kvällar 

17:30-07:00, helger och heldagar dygnet runt. 
• syskonförtur 
• avgift enligt Maxtaxan – 1 avgift/barn 
• meddela schema 1 månad i förväg för att vara garanterad plats 

(kvällar/natt/helg), annars erbjuds i mån av plats. 

För att ha rätt till plats: 

• måste den vuxne arbeta på obekväm arbetstid minst 20-30 timmar per månad 
eller minst sex tillfällen per månad. (kontinuitetsskäl för barnet) 

• om ni är två vuxna som bor tillsammans (oavsett vårdnadshavare) måste båda 
arbeta obekväm arbetstid för att barnet ska ha rätt till en plats. 
 

• vid vårdnadshavares schemalagda ledighet erbjuds barnet (1-5 år) minst 15 
timmar/vecka på av förskolan anvisad tid, vanligen tisdag-torsdag 09.00-14.00. 
Gäller ej under grundskolans lov, vid ledig vårdnadshavare under lov är barnet 
ledig. 

Kostnader: 

• (Hyra lokaler + utökat brandskydd) ingår i ordinarie hyra för nybyggda 
förskolan. 

• Inventarier såsom sängar, sängkläder 1 uppsättning/barn+extra, handdukar, 
badlakan, husgeråd, pedagogiskt material, möbler, textilier, kapprumshyllor, 
låsbara skåp mm. 
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• Personal 4-6 st heltid + ob-ersättning 
• Mat och övriga omkostnader 

Förslag 3   

Nybyggnation Förskola 40 000 000  SKR avtal för nyproduktion av förskola  

Integrerad ped omsorg på 
obekväm tid   

40 miljoner för ny förskola, 120 barn som inrymmer ped.  
Markarbeten till kommer utöver denna kostnad.  
Kommer att läggas till internhyran. 

Internhyra 1 000 000 
Nya hyran bör bli omkring 2 800 000kr för en 
nybyggnation.  

Personal 4-6 ÅA 2 606 790   
Inventarier + förbruk 200 000 

Skjuts fritidselever 50 000 

Mat+ Leverans kvällar helg 50 000 

Årskostnad 3 906 790 

 

Lokalerna där Stenhuggarens förskola är idag som hyrs av Ockelbogårdar sägs upp. 
Den kostnaden uppgår idag till 1 800 000 kr inkl. hyra, el, sopor och städ. 
Stenhuggarens förskola flyttar till den nybyggda förskolan där omsorg på obekväm tid 
även integreras. 
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Utbildnings- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-02 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 45 Dnr 2021/00113  

"Nattis" - Barnomsorg på obekväm tid 
Utbildnings- och kulturnämndens beslut 
Utifrån inkommen motion och redovisade enkätsvar får förvaltningen i 
uppdrag att utreda ärendet vidare.    
 

Ärendebeskrivning 
Utifrån inkommen motion, KF §128/2021, så har förvaltningen gått ut med 
en enkät där vårdnadshavare haft möjlighet att ange sitt behov av nattis för 
sitt barn. Enkäten har omfattat vårdnadshavare med barn placerade på 
fritidshem resp förskola och även till vårdnadshavare som ännu ej har någon 
barnomsorgsplats för sitt barn.   

Beslutsunderlag 
Inkommen motion 
Redovisning av enkätsvar   

Inlägg 
Torbjörn Nyholm (S), Jonny Lindblom (SD) 
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• Kartläggning behov av barnomsorg på 

obekväm tid utifrån inkommen motion 

– redovisning av enkätsvar

UKN 2021-06-02
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- via SchoolSoft till vårdnadshavare med 

inskrivna barn i förskola och på fritids

- via brev till vårdnadshavare med barn i 

kö till förskoleplats samt till barn födda 

2020 som ej ansökt om plats

- påminnelse har gått ut vid 3 tillfällen 

samt information på ockelbo.se

ENKÄT HAR SKICKATS UT
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Kartläggning - Behov av barnomsorg på obekväm tid 
  

Vi genomför just nu en kartläggning av behov av barnomsorg på obekväm tid,  
utöver ordinarie öppethållande helgfri måndag-fredag 06.00-18.30. 

 

 
Ditt namn:_____________________________________________ 

 

 
 
Har du/ni behov av barnomsorg utanför ordinarie öppettider 06.00-18.30? 
Välj ett av svarsalternativen nedan, markera med kryss. 
 Ja  
 Nej 

 

 
Hur många tillfällen uppskattar du/ni att du/ni har behov av barnomsorg utanför ordinarie 
öppettider? 
Välj ett av svarsalternativen nedan, markera med kryss. 
 Inget behov 
 1-3 tillfällen/månad 
 1 tillfälle/vecka 
 Mer än 1 tillfälle/vecka 

 

 

ENKÄTENS UTFORMNING
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• Förskola 128 st svar har inkommit, antal inskrivna barn i 

förskolan är 263 st. 

29 st Ja och 99 st Nej

• Fritids 99 st svar har inkommit, antal inskrivna barn på fritids är 

157 st.

14 st Ja och 85 st Nej 

• Kö och ej i kö 11 svar har inkommit, 60 skickades ut via brev.

1 st Ja och 10 st Nej

INKOMNA SVAR
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Motion 
Utred behovet av barnomsorg på obekväm tid ("Nattis") i Ockelbo kommun 
 
Det främsta syftet med barnomsorg oavsett form och upplägg, är att vårdnadshavare ska ha 
någonstans att lämna sina barn medan de arbetar. Därför är det problematiskt att det idag 
saknas lagkrav på att kommuner ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. I ett 
välfärdssamhälle som bygger på att de som kan ska arbeta och bidra, blir det högst märkligt 
att den barnomsorg som idag erbjuds i Ockelbo, förutsätter att alla vårdnadshavare arbetar 
dagtid.  
 
Skolinspektionens granskning (2016) betonar att kommuner, som inte erbjuder omsorg på 
obekväm tid, kontinuerligt bör genomföra kartläggningar för att undersöka vilka behov som 
finns hos kommuninvånarna. Att förlita sig på sammanställningar av faktiska ansökningar 
eller förfrågningar från vårdnadshavare, för att skapa sig en bild av behovet, har visat sig ge 
missvisande resultat i relation till reellt behov. 
 
Sverigedemokraterna anser att det ska vara en självklarhet att människor ska kunna arbeta 
på obekväm tid. Vi ser behov av en grundlig utredning, enligt Skolinspektionens 
rekommendationer, kring behovet av barnomsorg på obekväm tid.  
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att kommunfullmäktige 
beslutar: 
 
Att Ockelbo kommun omgående inleder en omfattande och återkommande kartläggning av 
kommuninvånarnas behov av barnomsorg på obekväm tid. 
 
Att uppdra åt Utbildnings- och kulturnämnden att upprätta barnomsorg som erbjuder tillsyn 
på obekväm tid, om utredningen påvisar ett relevant behov. 
  
 
 
För Sverigedemokraterna 
 
 
Liz Zachariasson  
Jonny Lindblom 
Joel Strömner 
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Kommunkontoret 
Johansson, Ola 
Förvaltningschef UKN 
ola.johansson@ockelbo.se 
Ekström, Mimmi 
Näringslivschef 
mimmi.ekstrom@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-10-11 
Rev 2021-11-30 

Referens 
KS 2021/00141  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion - Inför policy för föreningsbidrag och 
visionsmedel (M) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Motionen avslås. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Linus Gunnarsson (M) yrkar i en motion: 
-att Ockelbo Kommun inför en policy i hur man ansöker om, samt hur man 

beslutar om eventuell utdelning av, föreningsbidrag och visionsmedel. 

-att Ockelbo Kommun upprättar ett uppföljningsverktyg avseende 

föreningsbidrag och visionsmedel.   

Visionsmedel 

Det finns information om visionsmedel på kommunens hemsida och kriterier 
för vilka som kan ansöka om visionsmedel samt en e-tjänst för denna. 
Riktlinjer och kriterier är inte allt för styrande eftersom det kan hämma 
utvecklingsprojekt. Visionsmedelsansökningar bereds av tjänstepersoner i 
Tillväxtgruppen för beslut i kommunstyrelsen. 
I kommunstyrelsens budget finns pengar avsatta till utvecklingsprojekt och 
där ingår visionsmedel. Återrapportering till kommunstyrelsen delges i 
delårs- och årsboksluten.   
Föreningsbidrag 

Utbildnings- och kulturnämnden fördelar årligen bidrag till föreningslivet. 
Genom stödet vill nämnden bidra till att föreningslivet kan ha en 
utvecklande och i vid mening hälsofrämjande verksamhet av god kvalitet 
som ger möjlighet till social, kulturell och fysisk utveckling samt att 
föreningslivet ska medverka till bredd och mångfald i kommunens kultur-, 
idrotts- och fritidsliv. Det finns information om föreningsbidrag på 
kommunens hemsida och vilka kriterier som krävs för att söka. 
Föreningar som mottager bidrag redovisar detta i sin verksamhetsberättelse 
som årligen inlämnas till kommunen. Lite olika hur föreningarna redovisar 
men kommunen tar in respektive förenings verksamhetsberättelse varje år i 
hänseende att följa upp hur föreningen efterlever det kommunen anser de ska 
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Ockelbo kommun 

Datum 
2021-10-11 

 
KS 1.1.1.1 
2021/00141 

Sida 
2(2) 

 

 

göra. Även föreningsträffar genomförs varje år och även där sker det dialog 
kring bl.a. föreningsbidragen. 
                         

Beslutsunderlag 
Motion – Inför policy för föreningsbidrag och visionsmedel                           
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Motion 

Inför policy för föreningsbidrag och visionsmedel

Idag har kommunen inget samlat grepp över alla föreningsbidrag och visionsmedel 
som man tilldelar olika föreningar. Det är godtyckligt hur man beslutar om medel 
allteftersom ansökningar inkommer. Vad avgör om vissa föreningar får medel och 
andra blir utan? 

För detta krävs en policy med tydligt uppsatta kriterier och riktlinjer, både vad gäller 
sökande samt beslut gällande beviljande eller avslag. En budget för hur mycket medel
som kan utdelas bör finnas tydligt redovisad. En naturlig del är då också uppföljning 
där budget samt utfall följs upp. Därmed kan man också göra en bättre årsplanering.

Med ovan nämnt yrkar jag därmed följande:

-att Ockelbo Kommun inför en policy i hur man ansöker om, samt hur man 
beslutar om eventuell utdelning av, föreningsbidrag och visionsmedel.

-att Ockelbo Kommun upprättar ett uppföljningsverktyg avseende 
föreningsbidrag och visionsmedel.

Linus Gunnarsson (m)
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§ 158 Dnr 2021/00141  

Svar på motion - Inför policy för föreningsbidrag och 
visionsmedel (M) 
Kommunstyrelsens beslut 
Motionen återremitteras.                       
 

Ärendebeskrivning 
Linus Gunnarsson (M) yrkar i en motion: 
-att Ockelbo Kommun inför en policy i hur man ansöker om, samt hur man 
beslutar om eventuell utdelning av, föreningsbidrag och visionsmedel. 
-att Ockelbo Kommun upprättar ett uppföljningsverktyg avseende 
föreningsbidrag och visionsmedel.   
 
Visionsmedel 

Det finns information om visionsmedel på kommunens hemsida och kriterier 
för vilka som kan ansöka om visionsmedel samt en e-tjänst för denna. 
Riktlinjer och kriterier är inte allt för styrande eftersom det kan hämma 
utvecklingsprojekt. Visionsmedelsansökningar bereds av tjänstepersoner i 
Tillväxtgruppen för beslut i kommunstyrelsen. 
I kommunstyrelsens budget finns pengar avsatta till utvecklingsprojekt och 
där ingår visionsmedel. Återrapportering till kommunstyrelsen delges i 
delårs- och årsboksluten.   
Föreningsbidrag 

Utbildnings- och kulturnämnden fördelar årligen bidrag till föreningslivet. 
Genom stödet vill nämnden bidra till att föreningslivet kan ha en 
utvecklande och i vid mening hälsofrämjande verksamhet av god kvalitet 
som ger möjlighet till social, kulturell och fysisk utveckling samt att 
föreningslivet ska medverka till bredd och mångfald i kommunens kultur-, 
idrotts- och fritidsliv. Det finns information om föreningsbidrag på 
kommunens hemsida och vilka kriterier som krävs för att söka.                     
     

Beslutsunderlag 
Motion – Inför policy för föreningsbidrag och visionsmedel                           
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Yrkanden 
Christoffer Carstens (MP) yrkar, med instämmande av Joel Strömner (SD) 
återremiss med motivering att motionssvaret behöver kompletteras med ett 
förtydligande avseende fördelningen av föreningsbidrag. 
Linus Gunnarsson (M) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Efter överläggningar föreslår Magnus Jonsson (S), med instämmande av 
tjänstgörande ledamöter, återremiss av ärendet. 

Inlägg 
Jonny Lindblom (SD), Christoffer Carstens (MP), Joel Strömner (SD),  
Liz Zachariasson (SD), Anna Schönning (S), Göran Ström (S),  
Anders Öquist (S), Marit Rempling (C), Linus Gunnarsson (M) 
 
 
      
      
 
 
 

278



 

 

 
 
Kommunkontoret 
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 Kommunfullmäktige 

 

Valärenden (S) och (C) - Fyllnadsval - Ordförande i 
utbildnings- och kulturnämnden, ersättare i 
valnämnden och arvodeskommittén m m 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Utbildnings- och kulturnämnden 

Ordförande – Anna Schönning (S) 
Vice ordförande – Torbjörn Nyholm (S) 
Ledamot – Jörgen Alkberg (S) 
Ersättare – Anna Lindahl (S) 
Ersättare – Mussie Haile (S) 
Ersättare – Inger Norell Prepula (S) 
Kommunstyrelsen 

Ledamot - Göran Ström (S) efter Anna Schönning (S) 
Ersättare – Anna Lindahl (S) efter Göran Ström (S) 
Personalutskottet 

Ordförande – Marit Rempling (C) efter Anna Schönning (S) 
Ledamot – Anders Öqvist (S) efter Marit Rempling (C) 
Ersättare – Patrik Jonsson (S) efter Anders Öqvist (S) 
Ekonomiutskottet 

Ersättare – Anna Lindahl (S) efter Anna Schönning (S) 
Valnämnden 

Ersättare – Elsie-Britt Eriksson (S) efter Eva Pettersson (S) 
Arvodeskommittén 

Ersättare – Elsie-Britt Eriksson (S) efter Eva Pettersson (S) 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Staffan Nordqvist (S) har 2021-11-12 inkommit med en avsägelse från 
uppdraget som ordförande i utbildnings- och kulturnämnden. 
Eva Pettersson (S) har 2021-11-22 inkommit med en avsägelse från 
uppdragen som ersättare i valnämnden respektive arvodeskommittén.                          
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 Kommunstyrelsen 

 

KS-KF ärenden 

Förslag till beslut 
• Miljöstrategiskt program 2022-2026 
• Lönestrategi 2022-2024 
• Försäljning – del av Prästbordet 1:44 
• Service- och varuförsörjningsplan Ockelbo kommun 
• Förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst 
• INFORMATION - Återkoppling Heltidsresan (Motion - Utred 

arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom äldreomsorgen) 
• Svar på motion – Utred behovet av barnomsorg på obekväm tid 

(”Nattis”) i Ockelbo kommun (SD) 
• Svar på motion – Inför policy för föreningsbidrag och visionsmedel 

(M) 
• Valärenden (S) och (C) - Fyllnadsval - Ordförande i utbildnings- och 

kulturnämnden, ersättare i valnämnden och arvodeskommittén m m 
• Val av ledamot Stiftelsen Wij trädgårdar 
• Val av nämndeman vid Gävle tingsrätt 
• Var av ersättare i A F Jäderbergs stiftelse samt ersättare i Anna och 

Per G Berggrens stiftelse 
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 Kommunstyrelsen 

 

Information kommunstyrelsen 
Corona/Covid-19 – aktuell situation  M Lindblom 
Ombyggnad torget   M Ekström 
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