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1. Anmälningsärenden/Delegationsärenden
Dnr 14KS5

Handlingar i ärendet:
· Anmälan om beslutade medborgarförslag i andra nämnder
· Överklagande enligt kommunallagen - Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-
24 § 11 - Motion (MP) Gör Gävle till fristadskommun

2. Pensionspolicy för Gävle kommunkoncern 
Dnr 14KS210

Handlingar i ärendet:
· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §131
· Pensionspolicy för Gävle kommunkoncern 
· Riktlinjer för pensionsfrågor för medarbetare i Gävle Kommun 

3. Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020
Dnr 11KS573

Handlingar i ärendet:
· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §98
· Regionfullmäktige protokoll gällande Bredbandsstrategi för Gävleborg 2012-
2012
· Bilaga 2 - Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020
· Bredbandsstrategi för Gävle kommun 2014-2020
· Bilaga 1 Underlagsrapport till Bredbandsstrategi för Gävle kommun 
· Bilaga 3 Sammanställning av enkätsvar Gävle Kommun
· Bilaga 4 - PTS redovisning kring uppföljning av regeringens mål 
· Tjänsteskrivelse - Bredbandsstrategi för Gävle kommun 2014-2020 

4. Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk och 
beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län
Dnr 14KS133

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk- och 
beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län

Ärendebeskrivning
Kommunerna i länet har tillsammans med Landstinget tagit fram ett 
inriktningsdokument - Gemensamma utgångspunkter med rubricerad 
benämning. 
Socialnämnden har ombetts yttra sig i ärendet och lämna förslag till beslut. 

Yttrandet från Socialnämnden påtalar vikten av att en länsgemensam 
handlingsplan snarast upprättas efter att samtliga parter har antagit dessa 
utgångspunkter.

Handlingar i ärendet:
· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §138
· Region Gävleborg - Protokollsutdrag 2013-12-13 (1/3)
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· Skrivelse från Region Gävleborg - Gemensamma utgångspunkter, riskbruk, 
missbruk och beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län (2/3)
· Gemensamma utgångspunkter, riskbruk, missbruk och beroendevård för 
vuxna över 18 år i Gävleborgs län (3)
· Yttrande med protokollsutdrag från Socialnämnden - Gemensamma 
utgångspunkter
· Tjänsteskrivelse - Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk och 
beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län
· Protokollsutdrag från Landstinget - Gemensamma utgångspunkter

5. VA-strategi för Gävle kommun
Dnr 14KS75

Handlingar i ärendet:
· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §157
· Remiss VA-strategi för Gävle kommun
· VA-Stategi Gävle kommun
· Gästrike Återvinnare - Yttrande gällande förslag på VA-strategi för Gävle 
kommun 
· Yttrande från Byggnads- och miljönämnden om VA-strategi för Gävle 
kommun
· Gästrike Räddningstjänst - Yttrande gällande remiss VA-strategi Gävle 
kommun 
· Gävle Hamn AB - Yttrande över remissen VA-strategi Gävle kommun 
· AB-Gavlegårdarna - Yttrande över remissen VA-strategi Gävle kommun
· Tekniska nämnden - Yttrande gällande VA-strategi för Gävle kommun
· Gavlefastigheter Gävle kommun AB - Yttrande över remiss gällande VA-
strategi 

6. Nya medlemmar i gemensam nämnd för företagshälsovård
Dnr 14KS284

Handlingar i ärendet:
· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §150
· Landstinget Gävleborg - Erbjudande om anslutning till gemensam 
Företagshälsovårdsnämnd
· Gemensam Företagshäsovårds-nämnd utökad avtal och reglemente 
· Nya medlemmar i Gemensamma nämnden - Företagshälsovård

7. Avvecklingsprocess - Regionförbundet Gävleborg
Dnr 14KS254

Handlingar i ärendet:
· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §151
· Protokollsutdrag från Landstinget Gävleborg - Avvecklingsprocess - 
Regionförbundet Gävleborg
· Landstinget Gävleborg - Komplettering till utskickat protokollsutdrag från 
Landstngsstyrelsen 19 juni 2014, Landstinget Gävleborg-Ärende 
Avvecklingsprocess-Regionförbundet Gävleborg 
· Tjänsteskrivelse - Beslutsförslag att Regionförbundet avvecklas
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8. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gävle kommun se även 
dnr 14KS209
Dnr 14KS237

Handlingar i ärendet:
· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §154
· Tekniska nämnden - Protokoll § 2014-06-04 samt tjänsteskrivelse Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Gävle kommun
· Bilaga 2. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gävle kommun. Detta är 
den befintliga nuvarande gällande föreskriften
· Tjänsteskrivelse - Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gävle kommun

9. Återremiss gällande avskrivning av kommunens lån till Bomhus 
Folkets Hus i KF:s beslut 20140623 - Delårsrapport 1 år 2014 med 
årsprognos för Kommunen och de kommunala bolagen
Dnr 14KS93

Handlingar i ärendet:
· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §155
· KF´s protokollsutdrag 20140623
· Tjänsteskrivelse Avskrivning av fordran Bomhus Folkets Hus
· Skuldförbindelse Bomhus Folkets Hus
· Skuldförbindelse - Bomhus Folkets Hus - ny

10. Avtal mellan Brynäs IF och Gävle kommun – En bra start
Dnr 14KS224

Handlingar i ärendet:
· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §126
· Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §16
· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §158
· Komplettering Gävle kommun från Brynäs IF
· Presentation - För allas barns rättigheter - Brynäs Unicef
· Avtal avseende samarbete och huvudpartnerskap - Brynäs IF och Gävle 
kommun - En bra start
· Tjänsteskrivelse - En bra start - samarbetsavtal mellan Gävle kommun och 
Brynäs IF
· Reservation återremiss från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och 
Kristdemokratena
· En bra start - komplettering efter kommunstyrelsens beslut 
· Skrivelse angående delar av det avtal mellan Brynäs IF och Gävle kommun 
som avser projektstöd och resursstöd
· En bra start - kompl efter återremiss 2014-08-27

11. Avsägelser och fyllnadsval
Dnr 14KS73
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12. Interpellation (SD) - Kostnad och utvärdering av Aalborg+10 
deklarationen
Dnr 14KS216

13. Nya Motioner
Dnr 14KS96

14. Nya interpellationer
Dnr 14KS66

15. Nya medborgarförslag
Dnr 14KS58
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Pensionspolicy för Gävle 
kommunkoncern
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 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-06-10

§131:  Pensionspolicy för Gävle kommunkoncern

Delges: Kommunfullmäktige
Dnr 14KS210 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att anta Pensionspolicy för Gävle kommunkoncern 

Ärendebeskrivning
Policyn med tillhörande riktlinjer beskriver de regler som gäller för alternativa pensionslösningar, 
beviljande av särskild avtalspension, löneväxling, hur pensionsutfästelserna tryggas och hur Gävle 
kommun informerar sina medarbetare om pensionsförmåner som tjänats in i anställningen. Policyn 
gäller för Gävle kommun och dess bolag. Bolag med andra pensionsavtal än KAP-KL och AKAP-KL 
måste anpassa policyn och tillhörande riktlinjer till sina egna pensionsavtal och gällande 
skattelagstiftning.

Gävle kommun har tidigare antagit Bestämmelser om pension och avgångsersättning för för-
troendevalda, PBF. Från och med valet 2014 gäller Bestämmelser om omställningsstöd och pension, 
OPF, för förtroendevalda som väljs för första gången samt för förtroendevalda som i tidigare uppdrag 
inte omfattats av PBF. Joakim Råberg föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

· Pensionspolicy för Gävle kommunkoncern 
· Riktlinjer för pensionsfrågor för medarbetare i Gävle Kommun 

Inlägg görs av
Roger Persson (MP), Per Johansson (S), Inger KällgrenSawela (M) och Carina Blank (S) 
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Bakgrund

Allmänt

Intresset för pensionsfrågor har ökat under de senaste åren. Det beror främst på 
de individuella valmöjligheter som finns inom det allmänna pensionssystemet 
och inom de kommunala tjänstepensionsavtalen. 

Fortfarande anses 65 år vara den traditionella pensionsåldern i Sverige. Gävle 
kommun vill med den här pensionspolicyn komma bort från det synsättet. 
Även om den vanligaste pensionsåldern kommer att vara 65 år under lång tid 
framåt har Sverige en rörlig pensionsålder från 61 till 67 år. Allt fler med-
arbetare väljer också att gå i pension både före och efter 65 års ålder. 

Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare och att skapa bra förutsättningar 
för att rekrytera, motivera och behålla medarbetare är det viktigt med en 
långsiktig och tydlig pensionspolicy med tillhörande riktlinjer för 
pensionsfrågor. 

Den här policyn med tillhörande riktlinjer beskriver de regler som gäller för 
alternativa pensionslösningar, beviljande av särskild avtalspension, löne-
växling, hur pensionsutfästelserna tryggas och hur Gävle kommun informerar 
sina medarbetare om pensionsförmåner som tjänats in i anställningen.

Policyn gäller för Gävle kommun och dess bolag. Bolag med andra 
pensionsavtal än KAP-KL och AKAP-KL måste anpassa policyn och 
tillhörande riktlinjer till sina egna pensionsavtal och gällande 
skattelagstiftning.

Gävle kommun har tidigare antagit Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda, PBF. Från och med valet 2014 gäller 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension, OPF, för förtroendevalda 
som väljs för första gången samt för förtroendevalda som i tidigare uppdrag 
inte omfattats av PBF.
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Finansiering

Finansieringen av Gävle kommuns pensionsåtagande redovisas under stycket 
Tryggande av pensionsåtagandet.

Beslutsordning

Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn. 

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet avseende förtroendevaldas 
pensionsvillkor samt ansvarar i sin arbetsgivarroll för medarbetarnas 
pensionsvillkor. Kommunstyrelsen beslutar om Riktlinjer för pensionsfrågor.

HR - chefen på kommunledningskontoret beslutar inom ramen för riktlinjerna 
i varje enskilt fall, om inte annat anges. 

HR – avdelningen på kommunledningskontoret ansvarar för Gävle kommuns 
pensionsadministration. 
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Pension till medarbetare

För anställda som är födda 1986 eller senare gäller pensionsavtalet AKAP-KL.

För anställda som är födda 1985 eller tidigare gäller pensionsavtalet KAP-KL. 

Äldre pensionsavtal kan i vissa fall fortfarande gälla för enskilda anställda på 
grund av särskilda omständigheter. 

Överenskommelse om särskild avtalspension 

Särskild avtalspension kan erbjudas medarbetare som har fyllt 61 år i samband 
med övertalighet, besparingsåtgärder och andra organisatoriska skäl då 
tjänsten inte behöver återbesättas. Den kan också erbjudas i andra särskilda 
fall.

I den mån arbetsgivaren finner det lämpligt att bevilja särskild avtalspension 
sker detta efter individuell prövning och fastställda riktlinjer.

Partiell särskild avtalspension kan övervägas vid särskilda fall i syfte att 
behålla medarbetare. Anställningen ska i dessa fall omregleras till den lägre 
sysselsättningsgraden.

Pensionsförstärkning 

Medarbetare som avgår och tar ut tjänstepension före 65 års ålder, kan 
erbjudas ett tilläggsbelopp som tillskott till pensionen. Tilläggsbeloppen kan 
övervägas vid övertalighet, besparingsåtgärder, organisatoriska eller andra 
särskilda fall Beslut fattas i varje enskilt fall efter individuell prövning.

Partiell pensionsförstärkning kan övervägas vid särskilda fall i syfte att behålla 
medarbetare. Anställningen ska i dessa fall omregleras till den lägre 
sysselsättningsgraden.
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Löneväxling 

Gävle kommun erbjuder medarbetare att löneväxla. Erbjudandet gäller 
medarbetare med tillsvidareanställning samt medarbetare med en 
visstidsanställning om minst sex månader.

Löneväxling innebär att medarbetaren kan göra ett frivilligt bruttolöne-
avstående till förmån för ett extra pensionssparande. Löneväxlingen ska vara 
kostnadsneutral för kommunen.

AKAP-KL för medarbetare födda 1985 eller tidigare

Möjlighet finns vid nyrekrytering att träffa individuell överenskommelse om 
att AKAP-KL ska gälla.
 

Alternativ KAP-KL

Möjligheten till alternativ KAP-KL gäller för förvaltningschefer och 
medarbetare med motsvarande funktion, eller annan medarbetare i särskilt fall. 
Den anställde ska vara född 1985 eller tidigare och omfattas av pensionsavtalet 
KAP-KL. 

Alternativ KAP-KL ska vara kostnadsneutral för arbetsgivaren. 

Förhöjd pensionsavgift 

I särskilda fall finns det möjlighet att höja den avgiftsbestämda ålders-
pensionen enligt KAP-KL och AKAP-KL. 
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Pension till förtroendevalda  

Förtroendevalda på heltid, eller betydande del av heltid

 Förtroendevalda tillträtt/haft uppdrag innan val 2014 (PBF)
Gävle kommun har antagit Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda, PBF, att gälla från och med 
2003-01-01. Förtroendevalda som omfattades av det tidigare 
pensionsreglementet, PRF-KL, 2002-12-31 och som kvarstår i 
förtroendeuppdrag efter denna tidpunkt, omfattas av övergångs-
bestämmelser till PBF.

 Förtroendevalda som tillträtt uppdrag för första gången vid val 
2014, eller senare (OPF)
Gävle kommun har antagit Bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda, OPF, att gälla från och med valet 2014. 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som väljs för första gången 
i samband valet 2014, eller senare och som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF eller äldre pensionsbestämmelser. 

Fritidspolitiker 

 Pensionsbestämmelser
Gävle kommuns fritidspolitiker omfattas av pensionsbestämmelserna i 
OPF. Kommunen sätter årligen av pensionsavgifter beräknade på den 
pensionsgrundande inkomsten i uppdraget. 

 Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån i ordinarie 
sysselsättning
Gävle kommuns fritidspolitiker får ersättning för förlorad tjänste-
pensionsförmån efter begäran av den förtroendevalde.
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Tryggande av pensionsåtagandet

Gävle kommun tryggar sina pensionsåtaganden på följande sätt: 

Avgiftsbestämd ålderspension Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring. 
Årlig premiebetalning görs till den försäkring 
som medarbetaren valt.

Förmånsbestämd ålderspension Tryggas genom beskattningsrätten. 
Intjänandet skuldförs årligen.

Överenskommelse om särskild 
avtalspension 

Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband 
med beviljad pension och tryggas genom 
beskattningsrätten. 

Alternativ KAP-KL för 
förvaltningschefer eller 
motsvarande

Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring. 
Månadsvis premiebetalning sker till den 
försäkring som medarbetaren valt.

Pension intjänad före 1998 Intjänad pension skuldförs och tryggas genom 
beskattningsrätten. Redovisas som en 
ansvarsförbindelse.

Pension till efterlevande Tryggas genom beskattningsrätten. Hela 
pensionsbeloppet skuldförs i samband med 
inträffat dödsfall.

PBF (Bestämmelser om pension 
och avgångsersättning för 
förtroendevalda) 

Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband 
med beviljad pension och tryggas genom 
beskattningsrätten. 

OPF (Bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda)

Tryggas genom beskattningsrätten. Intjänad 
pension skuldförs årligen
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Information om pensionsförmåner

I enlighet med KAP-KL samt AKAP-KL informerar Gävle kommun fort-
löpande alla medarbetare om intjänade pensionsförmåner.

Information om den avgiftsbestämda ålderspensionen får respektive med-
arbetare från det försäkringsbolag som medarbetaren har valt för förvaltningen 
av den avgiftsbestämda ålderspensionen.

Förtroendevalda informeras i särskild ordning om gällande pensionsförmåner.



Sid 1 (12)

Gävle kommun   Kommunledningskontoret   801 84 Gävle   Besök Ruddamsgatan 27
Växel 026-17 18 00   Fax 026-17 83 86   gavle.kommun@gavle.se   www.gavle.se

 

2014-05-20

 Dnr 14KS210

Riktlinjer pensionsfrågor för medarbetare i 

Gävle Kommun



Sid 2 (12)

Innehåll

BAKGRUND ..........................................................................................3
Allmänt..............................................................................................................3

Finansiering ......................................................................................................3

Beslutsordning ..................................................................................................3

PENSION TILL MEDARBETARE.....................................................4
Särskild avtalspension (KAP-KL och AKAP-KL) .............................................4

Överenskommelse om hel särskild avtalspension........................................4

Överenskommelse om partiell särskild avtalspension .................................5

Pensionsförstärkning........................................................................................6

Riktlinjer för tilläggsbelopp före 65 års ålder ..............................................6

Riktlinjer för tilläggsbelopp efter 65 år.........................................................7

Löneväxling till pension....................................................................................7

Kostnadsneutralitet ......................................................................................8

Kriterier.........................................................................................................8

Information/Övrigt .......................................................................................8

AKAP-KL för medarbetare födda 1985 eller tidigare.......................................9

Alternativ KAP-KL ............................................................................................9

INFORMATION OM GÄVLE KOMMUNS 
PENSIONSFÖRMÅNER ....................................................................11



Sid 3 (12)

Bakgrund

Allmänt

Gävle kommun har beslutat om en pensionspolicy för Gävle kommunkoncern. 

Tillhörande riktlinjer är upptagna i detta dokument. Dessa riktlinjer gäller för 

medarbetare inom Gävle kommun. De kommunala bolagen behöver utarbeta 

egna riktlinjer.

Finansiering

Finansieringen av Gävle kommuns pensionsåtagande redovisas under stycket 
Tryggande av pensionsåtagandet.

Beslutsordning

Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjerna.

 

HR - chefen på kommunledningskontoret beslutar inom ramen för riktlinjerna 

i varje enskilt fall, om inte annat anges. 

HR - avdelningen på kommunledningskontoret ansvarar för Gävle kommuns 

pensionsadministration. 
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Pension till medarbetare

KAP-KL gäller fr. o m 2006-01-01* AKAP-KL gäller fr. o m 2014-01-01

Anställda födda 1985 eller tidigare Anställda födda 1986 eller senare

Anställd född 1985 eller tidigare som 

vid nyanställnings särskilt begärt 

detta.

* Anställda som före 2006 fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning 
omfattas inte av KAP-KL utan av det tidigare pensionsavtal som gällde vid 
den aktuella tidpunkten.

Särskild avtalspension (KAP-KL och AKAP-KL)

Under tid med rätt till särskild avtalspension ska kommunen betala 
pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension enligt gällande 
kollektivavtal. 

För medarbetare som omfattas av KAP-KL så fortsätter 
pensionsgrundande tid i förekommande fall att tillgodoräknas för 
förmånsbestämd ålderspension och rätten till efterlevandepension 
bibehålls. 

Överenskommelse om hel särskild avtalspension

Särskild avtalspension är ingen rättighet men kan erbjudas 
medarbetare som har fyllt 61 år. Pensionen bekostas för närvarande av 
centrala pensionsmedel. 

Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag enligt 
KAP-KL:s bestämmelser. Pensionsunderlaget utgörs av en 
genomsnittsberäkning av lönen de fem bästa åren av de sju första av de 
nio senaste åren. Inkomsten från vart och ett av dessa år räknas upp till 
dagens penningvärde med hjälp av prisbasbeloppet.
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Om pensionsunderlaget klart understiger nuvarande lön skall en 
särskild prövning göras.

Pensionsnivån är fastställd till nedanstående. 

Pensionsunderlag uttryckt i 

inkomstbasbelopp

Pensionsnivå

0 – 7, 5 75 %

7,5 – 20 55 %

Särskild avtalspension utbetalas från den överenskomna tidpunkten till och 

med månaden innan den då medarbetaren fyller 65 år.

Överenskommelse om partiell särskild avtalspension 

Vid särskild avtalspension på deltid omregleras anställningen permanent till 

en lägre sysselsättningsgrad. För att kommunen i egenskap av arbetsgivare ska 

erbjuda ett arbete är den lägsta tillåtna sysselsättningsgraden efter 

omregleringen vara 40 procent av heltid. Nivån är satt med hänsyn till 

verksamhet och medarbetare. Särskild avtalspension på deltid kan betalas ut 

som längst till 67 år. 

Samordning
Särskild avtalspension ska samordnas med förvärvsinkomst. Ett prisbasbelopp 

per år undantas dock från samordning. Pensionen minskas därefter med 73,5 

% av återstående del av förvärvsinkomsten. Med förvärvsinkomst menas sådan 

inkomst som kan jämställas med avlöningsförmåner enligt vid aktuell tidpunkt 

gällande centrala kollektivavtal. 

Samordning ska inte göras för sådan del av inkomster som följer av arbete som 

medarbetaren hade innan överenskommelse om särskild avtalspension. Dock 

ska samordning göras om inkomsten utökas på grund av mer arbetstid i 

samma anställning.

Om en medarbetare med särskild avtalspension utför arbete utan ersättning 

eller mot låg ersättning, eller får annan ersättning än sådan förvärvsinkomst 
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som framgår enligt ovan, kan kommunen besluta att minska pensionen med 

uppskattad inkomst, som kan anses vara skälig.

 
Medarbetaren är skyldig att lämna de uppgifter om samordningsbara 
ersättningar, inkomster, oavlönat arbete m.m. som behövs för 
beräkning av pension enligt kommunens anvisningar.

Kommunen har möjlighet att kräva att felaktigt utbetalt belopp 
återbetalas. 

Information/Övrigt
Avgång med särskild avtalspension kan påverka allmän pension, 
socialförsäkringar och avtalsförsäkringar. Kommunen utger inte någon 
kompensation för detta.   

Pensionsförstärkning

Pensionsförstärkning är ingen rättighet utan kan erbjudas medarbetare 
som tar ut sin tjänstepension helt eller delvis innan 65 års ålder. 
Möjligheten gäller tillsvidareanställda som fyllt 61 år. 

Riktlinjer för tilläggsbelopp före 65 års ålder

Tilläggsbeloppet beräknas till nedanstående procentsatser, dock lägst 5 000 

kronor i månaden multiplicerat med sysselsättningsgraden. Beloppet är 

detsamma utan indexering. 

Pensionsförstärkningen beräknas på den fasta månadslönen samt 

genomsnittet av de senaste tolv månadernas OB-tillägg, jour och 

beredskapsersättning.

Pensionsförstärkning på deltid beräknas på det lönebortfall som motsvarar 

arbetstidsminskningen. 

Aktuell lön uttryckt i inkomst-

basbelopp

Tilläggsbeloppsnivåer i 

procent av lön
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0 – 7,5 20 %

7,5 – 20 15 %

Det månatliga tilläggsbeloppet betalas ut kontant varje månad från avgången 

och längst till och med månaden före 65 års ålder. För individen är beloppet 

skattepliktigt och ej tjänstepensionsgrundande.

Information/övrigt
Avgång med tjänstepension före 65 års ålder kan påverka allmän pension, 

socialförsäkringar och avtalsförsäkringar. Kommunen utger ingen ytterligare 

kompensation för detta.   

Riktlinjer för tilläggsbelopp efter 65 år         

Vid avgångstillfället avsätts ett belopp motsvarande två månadslöner till en 

tjänstepensionsförsäkring, som utbetalas från 65 års ålder. Anställningen 

upphör i samband med pensionsavgången. 

Vid avgång på deltid beräknas tilläggsbeloppets storlek utifrån det lönebortfall 

som arbetstidsminskningen innebär. Anställningen omregleras permanent till 

den lägre sysselsättningsgraden. 

Löneväxling till pension

Erbjudandet om löneväxling gäller medarbetare med tillsvidareanställning 

samt medarbetare med en visstidsanställning om minst sex månader.

Vid lönesamtal ska den oväxlade bruttolönen användas som utgångspunkt.

Medarbetare kan anmäla och ändra löneväxling i samband med löneöversyn, 

som börjar gälla tre månader efter att anmälan skett. Vid nyanställning ska 

anmälan ske inom tre månader och börjar sedan gälla tre månader efter 

anmälan.
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Löneväxling görs endast de månader det finns lön att dra det överenskomna 

beloppet från. Om det inte går att göra ett avdrag, till exempel vid sjukdom, 

föräldraledighet eller tjänstledighet, görs ett uppehåll i löneväxlingen.

Kostnadsneutralitet

Löneväxlingen till pension ska vara kostnadsneutral för kommunen. 

Medarbetare som löneväxlar får därför ett tilläggbelopp som för närvarande 

uppgår till cirka 6 procent (2014) av det växlade beloppet. Tillägget består av 

skillnader mellan sociala avgifter och särskild löneskatt samt en jämkning 

mellan kommunens ökade administration och minskningen av 

försäkringskostnader gällande de kollektivavtalade försäkringarna.

Kostnadsneutraliteten innebär även att löneväxlingen inte ska påverka 

medarbetarens ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växling ska därför 

vara pensionsgrundande.

Kriterier

Lägsta belopp att löneväxla till pension är 500 kronor per månad. Maximalt 

får 20 procent av bruttolönen växlas. Medarbetaren väljer själv om beloppet 

ska sparas i traditionell försäkring eller fondförsäkring och om försäkringen 

ska tecknas med återbetalningsskydd. 

Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan Gävle kommun och 

medarbetaren. Avtalet kan sägas upp av båda parter med omedelbar verkan 

om förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på grund av 

ändringar i lag eller centrala kollektivavtal. Avtalet ska innehålla uppgifter om 

avtalets löptid, belopp, villkor för upphörande och eventuell uppsägningstid. 

Dessutom ska förutsättningar vid sjukdom, ledighet, dödsfall och 

anställningens upphörande beskrivas.

Försäkringsbolag anvisas av kommunen.

Löneväxlingen kan påverka medarbetarens allmänna pension, 

socialförsäkringar och avtalsförsäkringar. Kommunen utger inte någon 

kompensation för detta.
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Information/Övrigt

Om lönen efter växlingen understiger 8,07 inkomstbasbelopp påverkas den 

allmänna pensionen. Om lönen efter växlingen understiger 7,5 prisbasbelopp 

påverkas bl.a. sjukpenning, tillfällig föräldrapenning, sjuk- och 

aktivitetsersättning samt ersättning från A-kassan. Om lönen efter växlingen 

understiger 10 prisbasbelopp påverkas föräldrapenningen. Oavsett lönenivå 

påverkar en sänkt bruttolön ersättningen från avtalsförsäkringarna AGS-KL 

och TFA-KL.

AKAP-KL för medarbetare födda 1985 eller tidigare 

AKAP KL ger utrymme att träffa individuell överenskommelse om att AKAP-

KL ska gälla istället för KAP-KL om den fasta överenskomna lönen överstiger 

62,5 procent av aktuellt års inkomstbasbelopp.

Möjligheten kan användas vid nyrekrytering på egen begäran av 

medarbetaren. 

Medarbetare som via individuell överenskommelse valt att AKAP-KL ska gälla 

istället för KAP-KL kommer fortsättningsvis att ha AKAP-KL i anställningen 

hos Gävle kommun om inte kommunen beslutar annat.

Alternativ KAP-KL

Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt 

KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner 

inom KAP-KL behålls oförändrade.  

Möjligheten till alternativ KAP-KL gäller för kommunens förvaltningschefer 

och medarbetare med motsvarande funktion, eller annan medarbetare i 

särskilt fall. Med motsvarande funktion avses arbetstagare med motsvarande 

befogenheter som förvaltningschef och som agerar på direkt uppdrag av 

styrelse, nämnd eller annat politiskt organ samt att detta framgår av 

arbetstagarens anställningsavtal. 
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Möjligheten till alternativ KAP-KL vänder sig till arbetstagare som är född 

1985 eller tidigare och omfattas av pensionsavtalet KAP-KL. 

Den som omfattas av erbjudandet väljer själv om han eller hon ska ansluta sig 

till alternativ KAP-KL. Den som valt att omfattas av alternativ KAP-KL kan 

inte återgå till ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen pågår. 

Nyanställd som i tidigare anställning omfattades av alternativ KAP-KL 

kommer fortsättningsvis att ha alternativ KAP-KL i anställningen hos Gävle 

kommun om inte kommunen beslutar annat.

Den anställde väljer om premien ska placeras i traditionell försäkring eller 

fondförsäkring, samt om försäkringen ska innehålla återbetalningsskydd eller 

inte. 

Pensionen utbetalas tidigast från 55 års ålder efter överenskommelse med 

försäkringsbolaget. Pensionen kan utbetalas under en begränsad tid eller i 

vissa fall livsvarigt. Kortaste utbetalningstid är normalt fem år. 

Försäkringsbolag anvisas av kommunen.

Förhöjd pensionsavgift

Möjligheten kan användas vid särskilda rekryteringstillfällen för 

förvaltningschefer och medarbetare med motsvarande funktion, eller annan 

medarbetare i särskilt fall. 
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Information om Gävle kommuns pensionsförmåner

Alla medarbetare får årlig information om intjänade pensionsförmåner av den 

pensionsadministratör som administrerar kommunens pensioner. Pensions-

informationen är skriftlig och lämnas i form av en pensionsprognos för 

intjänad pension före 1998-01-01 och för den förmånsbestämd ålderspension.

Ytterligare information om den avgiftsbestämda ålderspensionen får 

respektive medarbetare från det försäkringsbolag som valts.

Kommunens medarbetare som ska välja försäkringsbolag för den avgifts-

bestämda ålderspensionen får information och valblankett från pensions-

administrationsbolaget som Gävle kommun, för var tid, har gällande avtal 

med.

Allmän information

Frågor om tjänstepension besvaras av Gävle kommuns pensionshandläggare. 

Dessutom ger Gävle kommun regelbunden gruppvis information till alla 

intresserade medarbetare.

Individuell information 

Medarbetare som erbjuds eller omfattas av pensionserbjudandena särskild 

avtalspension, pensionsförstärkning med förtida uttag eller alternativ KAP-KL 

kommer att tillhandahållas information av kommunen.

Nyanställda 

Gävle kommun ger pensionsinformation riktad till nyanställda medarbetare i 

samband med introduktionen. Syftet är att informera om den allmänna 

pensionen, KAP-KL och AKAP-KL Syftet är att öka medvetenheten om 

individens ansvar för den framtida pensionen.
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Pensionsavgång

Medarbetare som planerar att avgå med pension ska lämna skriftlig ansökan 

om detta till närmaste chef senast tre månader före planerad pensionsavgång. 

För begäran om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension och information 

om pensionsförmånens storlek, ska medarbetaren vända sig till det försäkrings-

bolag som valts.

Information om löneväxling

Gävle kommun tillhandahåller information om löneväxling.

Information på Ankaret

På medarbetarportalen finns information om tjänstepensionen samt 

beskrivning av det svenska pensionssystemet.
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att anta Bredbandsstrategi för Gävle kommun daterad 2014-05-20, med tillhörande bilagor (1-4). 

Ärendebeskrivning
Den kommunala bredbandsstrategin följer den mall som tagits fram gemensamt för samtliga 
kommuner i länet och som fördjupar Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 (bilaga 2). 
Bredbandsstrategin består av viktiga ställningstaganden för Gävle kommun fram till 2020. Bakgrund 
och beskrivning till denna strategi finns samlad i bilaga 1.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse - Bredbandsstrategi för Gävle kommun 2014-2020 

 



Sid 1 (1)

Gävle kommun   Kommunledningskontoret   801 84   Besök Drottninggatan 22
Växel 026-17 80 00   gavle.kommun@gavle.se   www.gavle.se

 

Dnr 11KS573
2014-05-05

Harald Knutsen
Telefon 026-17 81 07
harald.knutsen@gavle.se 

Kommunstyrelsen

Bredbandsstrategi för Gävle kommun

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta Bredbandsstrategi för Gävle kommun daterad 2014-05-20, 
med tillhörande bilagor (1-4).

Ärendebeskrivning
Den kommunala bredbandsstrategin följer den mall som tagits fram 
gemensamt för samtliga kommuner i länet och som fördjupar 
Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 (bilaga 2). 
Bredbandsstrategin består av viktiga ställningstaganden för Gävle kommun 
fram till 2020. Bakgrund och beskrivning till denna strategi finns samlad i 
bilaga 1.

Beslutsunderlag
- Bredbandsstrategi för Gävle kommun, 2014-05-20
- Underlagsrapport – Bilaga 1, 2014-05-05
- Gävleborgs bredbandsstrategi – Bilaga 2, rapport 2012:3
- Enkät till företag i Gävle kommun, sammanställning av enkätsvar – 

Bilaga 3, enkäten genomfördes under februari 2014.
- PTS, redovisning kring uppföljning av regeringens mål – Bilaga 4

Harald Knutsen
Samhällsplanerare
Övergripande planering





Bredbandsstrategi 
för Gävleborgs län 

2012-2020  

 

Rapport 2012:3



 



 
 
 
 
 
 
 

Bredbandsstrategi  
för Gävleborgs län  

2012-2020 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport 2012:3 Länsstyrelsen Gävleborg 
Foto omslag: www.sxc.hu 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3

Förord 
 
 
Kommunikation i alla dess former är en förutsättning för tillväxt och hållbar utveckling i vårt 
samhälle. Bredband är en digital motorväg som ger möjlighet till snabb kommunikation och 
tillgång till information och tjänster. 
 
Det är viktigt att alla i Gävleborgs län kan ta del av det digitala samhälle som växer fram. 
Företagens och hushållen tillgång till bredband med hög kapacitet och kvalitet har stor  
betydelse för en positiv utveckling i hela Gävleborg.  
 
Ett snabbt och säkert bredband ökar länets attraktivitet. Tidigare företagsetableringar avgjor-
des av tillgången till råvara, strömmande vatten och möjlighet till transport av framställda 
varor. I dag är det andra faktorer som avgör valet av lokalisering. Tillgång till välutbildad 
arbetskraft och snabba transporter spelar fortfarande stor roll men även snabb kommunika-
tion i form av bredband. Man kan med rätta påstå att bredband idag är en av de grundläggan-
de infrastrukturerna och är lika viktigt som väg-, vatten- och elnät. 
 
För individen gör bredbandet det möjligt att välja ett attraktivt boende i vårt län. Vare sig det 
är vid vatten, på en bondgård eller mitt i tätorten. Bredbandet ska vara så väl utbyggt i länet 
att vi fritt kan göra valet av boende och ändå ha möjlighet till snabb kommunikation via 
bredband. 
 
Bredband är också en bärare av viktig samhällsinformation. Alla medborgare ska ha möjlig-
het att ta del av sådan såväl elektroniskt som i annan form. Detta är i grunden en demokrati- 
och rättighetsfråga. 
 
Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg har tillsammans arbetat fram en regional 
bredbandsstrategi för Gävleborgs län. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med kommuner, 
nätoperatörer, Landstinget Gävleborg, Högskolan i Gävle, Mellansvenska handelskammaren 
och Tillväxtverket. Sammanställningen har gjorts av Annica Aneklev, Länsstyrelsen Gävle-
borg, som också har varit projektledare för arbetet med att ta fram strategin. 
 
Bredbandsstrategin markerar början på ett långsiktigt samarbete i länet kring bredbandsfrå-
gorna. Tillsammans ska vi se till att Gävleborg får bredband i världsklass! 
 
 
Gävle maj 2012 
 
 
 
 
 
 
Barbro Holmberg    Sven-Åke Thoresen 
Landshövding    Regionstyrelsens ordförande 
Länsstyrelsen Gävleborg   Region Gävleborg 
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Sammanfattning 
 
Tillgång till bredband med hög kvalitet och hastighet är idag en förutsättning för  
effektiv förvaltning, företagande, sysselsättning och inte minst för att förenkla  
vardagen för medborgare och företag. Det är viktigt att alla i Gävleborgs län har  
möjlighet att ta del och dra nytta av det digitala samhälle som växer fram. 
 
För att möta den digitala utvecklingen som länet står inför har Länsstyrelsen Gävle-
borg och Region Gävleborg arbetat fram en regional bredbandsstrategi. Arbetet har 
skett i nära samarbete med kommuner, nätoperatörer och andra bredbandsintressenter 
i länet. Syftet med strategin är att länet ska få gemensamma mål och en handlings-
plan över vad som behöver göras i arbetet med bredband. Genom att samla länet 
kring bredbandsstrategin har Gävleborg goda förutsättningar att lyckas med sin bred-
bandsutbyggnad. 
 
Vision  
”I Gävleborg har vi bredband i världsklass. Vi främjar utveckling och tillväxt genom 
högkvalitativt och tillgängligt bredband.” 
 
Mål  

 År 2020 har 95 procent av företagen tillgång till bredband om minst  
100 Mbit/s. 

 År 2020 har 90 procent av hushållen tillgång till bredband om minst  
100 Mbit/s. 

 År 2016 har 60 procent av hushållen och företagen tillgång till bredband  
om minst 100 Mbit/s. 

 
Handlingsplan 
I bredbandsstrategin har nio områden identifierats som nödvändiga att arbeta med för 
att främja bredbandsutbyggnaden och nå uppsatta mål. Ordningen anges utan inbör-
des prioritering. 
 

1. Arbeta fram kommunala bredbandsstrategier 
Kommunerna bör ta fram egna kommunala bredbandsstrategier. I strategierna 
bör kommunerna klargöra sina olika roller och offentliggöra sina avsikter och 
ambitioner på bredbandsområdet. Kommunerna bör också tydliggöra behovet 
samt kostnaderna för bredband utanför tätorterna och småorterna. Strategier-
na bör integreras i kommunernas översiktsplaner. 
 

2. Arbeta fram IT-infrastrukturplaner på regional och kommunal nivå 
I IT-infrastrukturplanerna bör befintliga nät kartläggas och det bör tydligt 
framgå hur den fortsatta utbyggnaden ska genomföras. Planerna bör integre-
ras i kommunernas översiktsplaner. 
 

3. Finansiering 
Ett omfattande statligt stöd har bedömts vara nödvändigt för att länet ska  
kunna nå uppsatta mål. Behovet av medel måste påvisas för regeringen. 
Kommunerna bör utifrån sina förutsättningar säkerställa resurser till bred-
band. Övriga offentliga aktörer bör möjliggöra och prioritera finansiella 
bredbandssatsningar i de strategier och handlingsprogram som de förfogar 
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över. 
Genom partnerskap på regional och kommunal nivå och olika strategier be-
stäms användningsområdena för många av de stöd som är möjliga att söka för 
bredbandsprojekt, till exempel stöd från strukturfonderna och Leader. I dessa 
forum krävs det att man särskilt uppmärksammar och bevakar bredbandsfrå-
gan.  
 

4. Regional och lokal samverkan 
Länsstyrelsen bör ta initiativ till att inrätta ett samverkansforum där länets 
bredbandsaktörer ingår. I forumet bör ledande personer inom de offentliga 
organisationerna ha en aktiv roll.  
Gävleborg bör ta initiativ till att samarbetet med angränsande län utökas. 
 

5. Kommunicera behovet och nyttan av bredband  
Länsstyrelsen, Region Gävleborg och kommunerna bör ta fram kommunika-
tionsplaner för hur behovet och nyttan av bredband ska kommuniceras. Bred-
bandsfrågorna måste upp på alla agendor. 

 
6. Stödja byalagen i bredbandsutbyggnaden 

Byalag och utvecklingsgrupper har möjlighet att söka bredbandsstöd för att 
bygga egna nät. Kommunerna bör ta fram en handlingsplan för hur och i vil-
ken omfattning de kan hjälpa byalagen. 

 
7. Se över fördelningen av bredbandsstöden 

Länsstyrelsen bör ta fram en handlingsplan för hur bredbandsstöden ska  
fördelas i länet. Länsstyrelsen bör också fastställa hur stor andel offentlig 
samt privat finansiering som bör ingå i bredbandsprojekten. 
 

8. Eftersträva samförläggning med övrig infrastruktur 
Samförläggning av fiber och kanalisation med annan infrastruktur bör  
eftersträvas eftersom det minskar anläggningskostnaderna vilket leder till  
stora samhällsekonomiska vinster. Kommunerna bör uppmana  
ledningsägare att använda Ledningskollen som är ett webbaserat verktyg som 
används för att samordna och planera grävarbeten. 
 

9. Länets ledande företrädare bör bevaka länets intressen  
i bredbandsfrågan 
Ledande regionala företrädare bör arbeta för att påverka de centrala besluts-
fattarna och för att tydliggöra länets behov och ambitioner för departement, 
PTS, Jordbruksverket med flera. Gävleborgs län ska ses som ett handlings-
kraftigt län med god kompetens i bredbandsfrågorna. Länet bör därmed bli en 
given part i diskussioner om bredband som sker på central nivå. 
 

 
Kostnaden för att dra fiber fram till fastighetsgräns till 90 procent av hushållen i 
Gävleborgs län är beräknad till cirka 1,6 miljarder. Av denna kostnad bör marknaden 
finansiera 575 miljoner eftersom det är investeringar som kommer att göras i orter 
där det bor fler än 3000 invånare. 
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1. Gävleborgs län behöver en bredbandsstrategi 
 
Få saker i modern tid har påverkat Sverige och världen så mycket som bredband  
och IT. Bredband ses idag som en förutsättning för hållbar tillväxt, sysselsättning, 
företagande, effektiv förvaltning och inte minst för att förenkla vardagen för med-
borgare och företag. Om Gävleborg ska kunna behålla och attrahera nya företag och 
individer måste länet erbjuda bra utvecklingsmöjligheter med god tillgång till snab-
ba, tillgängliga och robusta nät. Detta är en förutsättning för att invånarna ska kunna 
fortsätta leva, bo och verka i länet.  
 
Regeringens mål för Sverige är att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha  
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Enligt Post- och telestyrelsens 
bredbandskartläggning för 2010 har 44 procent av Sveriges hushåll och företag till-
gång till den hastigheten.  
 
För Gävleborgs del visar bredbandskartläggningen att 34 procent av hushållen och  
21 procent av företagen i länet har tillgång till 100 Mbit/s. Det framgår också att det 
är stora skillnader i tillgången mellan länets kommuner liksom mellan tätbebyggda 
och glesbebyggda områden inom respektive kommun. Se bilaga 1 och bilaga 2. 
  
Regeringens målsättning visar tydligt vart utvecklingen är på väg och att det inte 
längre räcker med dagens generellt låga hastigheter. Ett bredbandsnät som inte är 
avsett för morgondagens behov utgör ett allvarligt hinder för länet. Tjänster som  
idag inte är kapacitetskrävande kommer att bli det inom en snar framtid. Till exempel 
kan vissa av dagens skriftliga instruktioner från myndigheter istället komma att leve-
reras som video med ljud och rörliga bilder. 
 
 
 
 

IP
telefoni

Internet
radio

Webb
surf.

Film
klipp

Fil-
delning
(P2P)

Låg 
upplöst 

TV
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använd.

E-
förvalt.
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Privata 
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Offentliga 
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Figur 1.  Exempel på vilka hastigheter som krävs för vissa typer av tjänster. (Simul-
tan användning är när flera bredbandstjänster används samtidigt.) 

Simul-
tan 
an-
vändn. 

Källa: Broadband stakeholder group 2011 
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Under åren 2001-2007 bedrevs ett aktivt bredbandsarbete i Gävleborg vilket var 
kopplat till det statliga bredbandsstödet som tilldelades alla län. Åren därefter har 
aktivitetsnivån i länet varit lägre. En nystart för bredbandsarbetet inleddes i april 
2011 då offentliga företrädare i länet bjöds in till en bredbandskonferens i Gävle. 
Konferensen resulterade i ett uttalat behov av en bredbandsstrategi för länet. 
 
I maj 2011 inledde Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg ett samarbete för 
att arbeta fram en bredbandsstrategi. Arbetet har skett i nära samverkan med kom-
muner, nätoperatörer och andra bredbandsintressenter i länet. En konsult från WSP 
har deltagit som särskilt sakkunnig under arbetets gång. Syftet med strategin är att 
länet ska få gemensamma mål och en handlingsplan för vad som behöver göras i 
arbetet med bredband. Bredbandsstrategin är avgränsad till att gälla den passiva  
infrastrukturen och går därmed inte in på användningen av tjänsterna.  
 
 
 

2. Vad är bredband? 
 
Bredband kan definieras som infrastruktur som möjliggör hög kapacitetsöverföring 
av digitala tjänster. För att tjänsterna ska fungera på ett bra sätt krävs det att hastig- 
heten är hög samt att anslutningen är av acceptabel kvalitet med rimliga svarstider. 
Bredband kan också beskrivas som en sammanfattning av olika tekniker för att  
koppla upp datorer och andra apparater mot Internet. 
 
Det finns ingen officiell definition av vilken hastighet som gäller för att en anslutning 
ska få kallas bredband. Post- och telestyrelsen skriver följande på sin hemsida: ”Att 
försöka knyta en särskild överföringshastighet till begreppet kan vara svårt eftersom 
bland annat den tekniska och kommersiella utvecklingen riskerar att snabbt göra en 
sådan definition inaktuell.” 
 
I december 2011 tog regeringen beslut om att uppgradera nivån för funktionell  
tillgång till Internet från 20 kbit/s till 1 Mbit/s. Den nya nivån om 1 Mbit/s ska vara 
vägledande för hela samhället när man talar om grundläggande bredband.  
 
 
Tekniker för bredband 
Tillgången till bredband kan vara trådbunden/fast eller trådlös/mobil. De olika  
teknikerna är: 
 

- Fiber Styrkan med fibern är att den har symmetrisk överföringshastighet, det 
vill säga att det går lika snabbt att skicka som att ta emot en fil. Fibern har 
också en näst intill obegränsad hastighet. Fibern är lämplig för kapacitetskrä-
vande applikationer och för att leverera flera bredbandstjänster över samma  
access, exempelvis höghastighetsabonnemang på Internet, IP-telefoni och 
högupplöst TV.  

 
- Kabel-TV Det är möjligt att erbjuda bredband via kabel-tv-näten. Kabel-tv-

nät finns mestadels i tätortsområden och har liten utbredning i glest bebyggda 
områden. Överföringshastigheten är högre än via xDSL men lägre än den via 
fiber. Det går snabbare att ta emot än att skicka filer. Idag anläggs kabel-TV-
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nät i mycket begränsad omfattning. Istället är det befintliga nät som uppgra-
deras. 

 
- xDSL Bredband via det kopparbaserade telenätet når idag de flesta företag 

och hushåll i landet. xDSL har asymmetrisk överföringshastighet, vilket in-
nebär att det går snabbare att ta emot än att skicka filer.  
Hastigheten på xDSL är beroende av hur långt avståndet är till närmaste tele-
station samt kvalitén på teleledningar och utrustning som sitter i telestationen. 
Hastigheter på 0,5 Mbit är möjlig att få för de allra flesta. Hastigheter på  
2 Mbit kan nås om avståndet till telestationen är kortare än 5 km. Hastigheter 
på 8 Mbit kräver att avståndet till telestationen är kortare än 3 km och att tele-
ledningarna är av bra kvalitet. För att nå upp till hastigheter nära 24 Mbit 
krävs det att avståndet till telestationen är kortare än 500 meter och att tele-
ledningarna är av god kvalitet.  

 
- Trådlöst/mobilt bredband Bredband via radionät täcker idag stora delar av 

Sverige. Fördelen med denna teknik är att den möjliggör uppkoppling mot In-
ternet överallt, när som helst. Nackdelen är att hastigheten oftast är lägre än 
för trådbundna alternativ och känsligare för stora mängder datatrafik. Utlovad 
hastighet på abonnemangen minskar snabbt ju längre från masten användaren 
kommer. Om många användare är uppkopplade samtidigt mot samma mast 
delar de på mastens kapacitet vilket också leder till lägre hastighet. Längre 
svarstider på det mobila nätet gör att vissa typer av Internettjänster, till exem-
pel videokonferenser, fungerar sämre och ibland inte alls.  

 
 
 
 
 

 

Figur 2.  Hastigheten i mobilt bredband är beroende av avståndet mellan masten och 
användaren samt antalet samtidiga användare. 

Källa: Fiber till byn 
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Framtiden medför ett ständigt ökande behov av kapacitet. Oavsett teknik, trådlös 
eller trådbunden, är fibernäten en förutsättning för att bredbandstekniken ska kunna 
nyttjas fullt ut. Ju mer den trådlösa användningen ökar, desto större blir behovet av 
en underliggande fiberbaserad infrastruktur. 
 
De senaste 15 åren har metoderna för att komma ut på Internet utvecklats från olika 
former av modem på telenätet till fiberlösningar och trådlösa nät. Detta har gett möj-
lighet till uppkopplingshastighet från 28k till 100 Mbit eller mer. Figuren nedan visar 
på den historiska och den prognostiserade utvecklingen av hastigheten på bredban-
det. I nuläget finns det inga tecken på att utvecklingen skulle avstanna. Tvärtom finns 
det signaler som tyder på att nuvarande prognos underskattar utvecklingstakten. 
 
 
 
 
Figur 3. Utvecklingen av bredbandsnätet i ett normalsvenskt hushåll från år 1995-2010 inklusive en 
prognos fram till år 2025. 
 

 
 
 
 
 
 

3. Nyttan med bredband 
 
Diskussioner om bredband fokuserar ofta på de dyra investeringskostnaderna och 
sällan på den nytta som bredband medför i samhället. Konsekvenserna av alltför stor 
kostnadsfokusering kan leda till att investeringarna i bredband blir lägre än vad som 
är önskvärt ur ett långsiktigt samhällsperspektiv.  
 

 Källa: Bredbandsstrategi för Skåne 
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Konsultfirman Arthur D Little har på uppdrag av telekombolaget Ericsson granskat 
120 bredbandsstudier där sambandet mellan bredband och nytta har undersökts. Ut-
ifrån studierna urskiljde konsultfirman 150 nyttoresultat som bredbandsbyggnation 
och bredbandsanvändning ger upphov till. Resultaten delades in i tre grupper: 
 

- Ekonomiska effekter – ökad konsumentnytta, högre skatteintäkter, minskade 
vårdkostnader och ökade handelsflöden.  

- Miljömässiga effekter – minskad energianvändning, minskade utsläpp av 
växthusgaser och minskad bränsleförbrukning.  

- Samhälleliga effekter – förbättrad utbildning.  
 

Utredningen visade också att om 10 procent fler börjar använda bredband ger det en 
ökning i BNP med cirka 1 procent. Motsvarande värden i termer av arbetstillfällen 
visade att en ökning med 1 000 bredbandsanvändare i genomsnitt skapar 80 nya  
arbetstillfällen. 
 
Konsultföretaget Acreo har på uppdrag av Bredbandsforum genomfört en förstudie 
där de har försökt ta reda hur mycket en krona investerad i fiber ger tillbaka till  
samhället. Förstudien ger en indikation på att en investerad krona ger tillbaka minst 
1,50 kr på fem års sikt. De data och den modell som Acreo använt sig av måste ut-
vecklas ytterligare för att kunna ge en uppskattning på längre sikt än så, men Acreo 
menar att avkastningen bör bli betydligt större efter ytterligare fem år.  
 
 
Samhällets användning av bredband och IT 
Medborgarnas användning av digitala tjänster ökar snabbt. Alltfler använder Internet 
för att söka tjänster och service, sköta sina affärer, komma åt massmedierna och för 
att ladda ner film, musik och spel. Genom bredband och IT får medborgarna  
möjlighet att på ett nytt, mer aktivt sätt, engagera sig och ta del av samhällsdebatten 
och organisera sig kring sina åsikter och intressen. För personer med olika typer av 
funktionsnedsättning underlättar bredband och IT vardagen i betydande utsträckning. 
Nya möjligheter till kommunikation har för många lett till större självständighet och  
delaktighet i samhället. 
 
Företagens användning av bredband och Internet ökar deras konkurrenskraft och 
produktivitet genom bland annat bättre logistik, effektivare produktion av varor och 
tjänster samt nya affärsprocesser. Samverkan underlättas och det är möjligt att ha 
tätare kund- och leverantörskontakter. Genom bredband och IT kan företagen delta i 
videokonferenser, ha stora delar av sina verksamheter online och arbeta i virituella 
nätverk. Omfattningen av e-handel har ökat kraftigt de senaste åren och idag är det 
många företag vars affärsidé bygger på Internet. Allt fler företag väljer mobila kon-
torslösningar vilket ger besparingar i form av högre produktivitet hos medarbetarna 
och minskat antal resor. En annan växande tjänst är molnet som innebär att mjukvara, 
datakapacitet och annan IT blir tillgängligt för användarna via Internet. 
 
Bredband och IT-användning inom offentlig sektor ger lösningar som medför bättre 
kvalitet och tillgänglighet till en betydligt lägre kostnad. Vårdguiden och 1177 är 
goda exempel på webbtjänster som möjliggörs av bredband. Inom Karolinska Uni-
versitetssjukhuset används telemedicinsk kommunikation som omfattar både överfö-
ring av patientdata och videokonferenser för medicinska beslut. Elektronisk överfö-
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ring av röntgenbilder mellan sjukvårdsenheter för diagnostisering och granskning har 
också blivit allt vanligare. Genom smartphones får anställda inom hemtjänsten i 
Malmö stad information om dagens arbetsschema samt tillgång till vårdtagarspecifik 
information. Dessutom har digitala lås installerats till vårdtagarnas bostäder och tele-
fonerna fungerar som digitala nycklar. Genom videokommunikation kan kommuner-
na anordna modersmålsundervisning och annan utbildning. Videokommunikation 
används även för vårdplanering och inom rättsväsendet för att förhöra vittnen och 
åtalade. 
 
Ett område som är under stark framväxt är den kommunikation som sker maskin  
till maskin (M2M). Exempel på aktiviteter är energibolagens elmätare hos kunder,  
biltvättar som ger meddelande om när det är dags att serva anläggningen, tempera-
turmätare som har kontroll i frysbilar och GPS-sändare i fordon. Redan idag är  
1,8 miljoner maskiner uppkopplade i Sverige. Enligt en undersökning som har  
genomförts av International Data Corporation (IDC) kommer 15 miljarder maskiner 
att vara uppkopplade och kommunicera med varandra globalt år 2015. Av dessa 
kommer minst 300 miljoner att finnas i Sverige.  
 
 
Hinder för utbyggnaden av bredband 
Regeringen tillsatte under 2010 ett Bredbandsforum inom Regeringskansliet för att 
främja utbyggnaden av bredband i landet. Ett av Bredbandsforums uppdrag har varit 
att identifiera hinder som finns för utbyggnaden av bredband. 
 
I januari 2011 presenterade Bredbandsforum slutrapporten, Utmaningar vid utbygg-
nad av bredband i hela landet, där de har identifierat ett flertal konkreta hinder som 
de delat in i sju huvudområden: 
 
1. Oförutsägbara marknadsförutsättningar på grund av regulatorisk osäkerhet  
De lagar och regler som påverkar bredbandsmarknaden är främst Lagen om  
elektronisk kommunikation (LEK) men också Konkurrenslagen, Plan- och byggla-
gen, Kommunallagen, Ledningsrättslagen med flera. Att fatta beslut utifrån gällande 
lagar är komplext och tar ofta lång tid, ibland flera år. Med anledning av detta  
upplever bredbandsaktörerna en osäkerhet kring vilka förutsättningar som gäller på  
marknaden. De tvingas göra stora investeringar på en marknad som de känner att de 
egentligen inte vet reglerna på vilket leder till att investeringsviljan blir lägre. 
  
2. Brister i tillgång till spektrum och villkor för spektrumtilldelning  
Tillgången till spektrum är nödvändig för att aktörerna ska kunna producera trådlösa 
elektroniska kommunikationstjänster. Många av de privata aktörerna anser att det är 
brister i långsiktigheten i spektrumfrågorna och att spektrum inte delas ut effektivt 
och till lägsta möjliga kostnad. 
 
3. Kommunala ageranden som motverkar konkurrens, utbud och infra-
strukturutbyggnad  
Kommunerna har minst fyra roller: att ge frågor kring bredband rätt prioritet, att  
som markägare möjliggöra markanvändning för elektronisk kommunikation, att som  
nätägare verka på rätt nivå i värdekedjan utifrån lokala förutsättningar och att som 
fastighetsägare främja behovet av konkurrens och ett brett utbud. Landets kommuner 
har olika syn på hur de ska agera som offentlig aktör. Vissa kommuner kan i respek-
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tive roll agera på sätt som begränsar konkurrensen och de ekonomiska möjligheterna 
för privata investeringar samt också begränsar det effektiva utnyttjandet av befintlig 
infrastruktur. 
 
4. Befintlig infrastruktur utnyttjas inte effektivt  
Det finns mycket infrastruktur som idag inte hänger samman ur ett samhällsperspek-
tiv. Bristen på tillträde till befintlig infrastruktur, främst svart fiber men även kanali-
sation, medför att befintlig infrastruktur inte nyttjas optimalt. På grund av brister i 
marknadsorienteringen eller ett medvetet konkurrenshämmande beteende länkas den 
befintliga infrastrukturen inte samman. Det stora antalet aktörer med olika nät och 
förutsättningar ses också som ett hinder. 
 
5. Ogynnsamma villkor och rättigheter för att få bygga ny fysisk infrastruktur  
De ogynnsamma villkoren för att bygga ny infrastruktur kan handla om möjligheter 
att få markavtal, bygglov eller kostnader som är förenade med att få tillstånd att  
anlägga. Villkoren kan variera beroende på vilken aktör eller operatör som önskar 
tillträdet. 
 
Många av marknadens aktörer som ska bygga infrastruktur anser sig ha för svaga 
rättigheter gentemot dem som har makten att sätta villkor och tillåta eller inte tillåta 
aktörerna att göra det som de behöver för att etablera infrastrukturen. Makthavarna  
är främst kommuner men också fastighetsägare och privata markägare. 
 
6. Svagheter i avtalsprocessen avseende marktillträde  
Bredbandsaktörerna kan få marktillträde genom ledningsrätt och markavtal. Men den 
långsamma och tidskrävande processen för att erhålla marktillträde och bygglov an-
ses inte möta marknadens behov och skapar därmed större problem än vad aktörerna 
anser vara rimligt. Både ledningsrätt och markavtal anses vara olämpligt utformade i 
situationer där mycket infrastruktur ska anläggas på kort tid, på många olika platser 
och med ett stort antal markägare. 
 
7. Otillräckligt med stimulerande åtgärder i ekonomiskt ogynnsamma områden 
De områden som aktörerna bedömer vara ekonomiskt ogynnsamma är glesbygd samt 
villaområden i både tätort och glesbygd. Här behövs investeringsincitament och lo-
kalt engagemang för att en byggnation ska bli möjlig. 
 
 
Undanröja hinder 
När Bredbandsforum hade slutfört sitt arbete med att identifiera hinder för utbyggna-
den fick de till uppgift att identifiera åtgärder som skulle leda till att undanröja vissa 
av de identifierade hindren. De hinder som arbetsgruppen skulle ta fram lösningar för 
var: 

 
- Kommunala ageranden som motverkar konkurrens, utbud och infrastruktur-

utbyggnad 
- Befintlig infrastruktur utnyttjas inte effektivt  
- Ogynnsamma villkor och rättigheter för att få bygga fysisk infrastruktur  
- Svagheter i avtalsprocessen avseende marktillträde  
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Slutrapporten för Bredbandsforums arbete presenterades i december 2011. I rappor-
ten finns tio förslag på åtgärder som anses behöva vidtas för att avlägsna hindren för 
bredbandsutbyggnaden. Åtgärderna är indelade i tre grupper:  
 
Kommuner och stadsnät  

-  Besluta om kommunala bredbandsstrategier  
-  Skapa ett kommunalt bredbandsindex som mäter kommunernas engagemang och 
    kommuninvånarnas tillgång till bredband 
-  Bevilja tillträde till kommunal mark på skäliga villkor  
-  Ensa/standardisera stadsnätens affärsvillkor för att underlätta handel och för att      
   utnyttja stadsnätens infrastrukturer mer effektivt 

 
Standardisering och dokumentation  

-  Dokumentera och kartlägga befintlig infrastruktur  
-  Kvalitetsklassa och deklarera befintlig infrastruktur  
-  Standardisera anläggningstekniker för bredbandsinfrastruktur  

 
Reglering och strategi  

-  Tillsätta en SOU vad det gäller marktillträde, markförlagda ledningar och  
    tillträde till kanalisation  
-  Utöka de statliga aktörernas ansvar för att skapa bättre förutsättningar för 
    bredbandsutbyggnad  
-  Stimulera och skapa bättre förutsättningar för samförläggning och utreda  
    möjligheten att förplikta om att lägga ned tomrör vid grävning  

 
 

4. Statligt stöd till bredband år 2001-2007 
 
Under åren 2001-2007 fanns det ett statligt bredbandsstöd i Sverige som motsvarade 
4 000 miljoner kr. Syftet var att främja utbyggnaden av IT-infrastruktur med hög 
överföringskapacitet i områden som saknade förutsättningar för utbyggnad på kom-
mersiell grund. Ett villkor för att kommunerna skulle få ta del av bredbandsstödet var 
att de upprättade kommunala IT-infrastrukturprogram som skulle gälla de närmsta 
fem åren. 
 
Gävleborgs län beviljades 143 miljoner kronor. Stödet medfinansierades av kommu-
nerna, stadsnäten och strukturfonderna vilket gav ytterligare 183 miljoner kronor till 
bredbandsutbyggnaden. Alla kommuner i länet upprättade egna IT- infrastrukturpro-
gram och de valde att organisera sitt arbete med bredband i stadsnät.  
  
Med hjälp av det statliga stödet byggde Kommunalförbundet SAM ett regionalt  
fibernät, kallat RegNet. RegNet band samman länets kommunhuvudorter och ett an-
tal mindre orter som låg längs sträckan som byggdes. Gemensamt för kommunerna 
var att de byggde med fiber fram till telestationerna och därifrån anslöt de hushållen 
med xDSL. 
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För att nå ut med datatrafiken till övriga Sverige, bildades bolaget Norrsken. Norr-
sken ägdes av RegNet, Sundsvalls Elnät, Härnösands Energi och Miljö,  
Jämtkraft och Borlänge Energi. Med hjälp av Norrsken anslöts RegNet till Svenska 
kraftnäts stomnät, vilket blev operatörernas och tjänsteleverantörernas väg in och ut 
från länet. 
 
RegNet ägdes vid bildandet av kommunalförbundet SAM. År 2002 överläts nyttjan-
derätten av RegNet till kommunerna och Norrsken. Avtal skrevs på 15 år, fram till 
2017. Ägandet av RegNet ligger idag hos Region Gävleborg, tidigare Kommunalför-
bundet SAM.  
 
 
 

5. Nulägesbeskrivning för Gävleborgs län 
 
PTS bredbandskartläggning 2010 
Post- och telestyrelsen (PTS) genomför varje år en kartläggning över bredbandstill-
gången i landet. Kartläggningen bygger på insamlat material från anmälningspliktiga 
nätägare och tjänsteleverantörer. Bredbandskartläggningen är ett viktigt underlag för 
PTS i deras uppdrag att följa upp målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige.  

För att kunna jämföra statistiken i PTS bredbandskartläggning med de mål som re-
geringen satt upp för Sverige finns det fyra saker som är viktiga att känna till: 

1. PTS redovisar sin statistik som tillgång till 50 Mbit/s. Regeringens mål för 
Sverige är 100 Mbit/s. PTS likställer 50 Mbit/s med regeringens mål på 100 
Mbit/s vilket innebär att där man har uppnått 50 Mbit/s har man också upp-
nått regeringens mål.  

2. PTS redovisar sin statistik i andel av befolkningen. Regeringens mål är  
hushåll. PTS likställer begreppen. 

3. PTS redovisar sin statistik i arbetsställen. Regeringens mål är företag. PTS 
likställer begreppen. 

4. Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s innebär att man på kort tid och 
utan särskilda kostnader ska kunna beställa ett Internetabonnemang som un-
der gynnsamma omständigheter medger en överföringskapacitet på  
100 Mbit/s nedströms. 
 

 
Länsstyrelsen Gävleborg kommer att följa upp målen i länets bredbandsstrategi  
utifrån PTS årliga bredbandskartläggningar.  
 
Se bilaga 3 där PTS redovisar hur de tolkar och följer upp regeringens bredbandsstra-
tegi för Sverige. 
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Bredbandstäckning  
Tabellen nedan visar hur tillgången till olika hastigheter såg ut för befolkningen och 
arbetsställena i länets kommuner 2010.  
 
I genomsnitt hade 34 procent av befolkningen och 21 procent av arbetsställena i länet 
tillgång till 50 Mbit/s*. Detta kan jämföras med genomsnittet för Sverige som var  
44 procent för både befolkning och arbetsställen. 
 
Gävle och Sandviken ligger bäst till i tillgång till bredband med minst 50 Mbit/s*.  
I Gävle har 61 procent av befolkningen och 56 procent av arbetsställena tillgång till  
50 Mbit. Motsvarande tillgång för Sandviken är 35 procent av befolkningen och  
23 procent av arbetsställena. Sämre ser det ut för Nordanstig och Ovanåker där till-
gången till 50 Mbit endast ligger på 2-3 procent av befolkningen och cirka 1 procent 
av arbetsställena. 

I bilaga 4 redovisas nedanstående statistik som en kartbild över länet. 
 

 

Faktisk tillgång till 
bredband med minst  

1 Mbit/s 
  

Faktisk tillgång till 
bredband med minst 

3 Mbit/s 
  

Faktisk tillgång till 
bredband med minst 

10 Mbit/s 
  

Faktisk tillgång till 
bredband med minst 

50 Mbit/s* 
  

 
2010    

2010    
2010    

2010    

 
Bef.  A.ställen 

Bef.  A.ställen 
Bef.  A.ställen 

Bef.  A.ställen 

Gävleborgs län  99,99%  99,97%  99,67% 99,19% 83,41% 75,23% 33,80%  21,33% 

Bollnäs 100,00% 100,00% 99,70% 99,40% 76,93% 71,86% 21,27% 9,72% 

Gävle 100,00% 100,00% 99,96% 99,94% 88,30% 85,69% 61,03% 55,56% 

Hofors 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 83,34% 72,17% 22,92% 10,83% 

Hudiksvall 99,99% 99,96% 99,54% 98,99% 84,57% 74,36% 26,27% 15,29% 

Ljusdal 99,89% 99,88% 97,65% 96,31% 78,29% 70,32% 4,42% 5,63% 

Nordanstig 99,95% 99,89% 99,69% 99,44% 78,11% 66,00% 2,44% 1,06% 

Ockelbo 100,00% 100,00% 99,45% 99,60% 76,06% 65,74% 9,62% 9,01% 

Ovanåker 100,00% 100,00% 99,16% 98,19% 76,57% 65,49% 2,82% 1,12% 

Sandviken 100,00% 100,00% 99,96% 99,94% 80,52% 76,26% 34,70% 22,78% 

Söderhamn 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,07% 75,76% 13,43% 9,93% 

 

  

 

* 50 Mbit/s likställs med 100 Mbit/s. Se förklaring på sidan 15.   

Källa: PTS bredbandskartläggning 2010 
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Vita fläckar 
Vita fläckar är de områden där det inte finns något bredband, varken fast eller tråd-
löst. Bredband definieras av Post- och telestyrelsen som en anslutning till Internet via 
en accessteknik vars snabbaste abonnemang levererar en faktisk överföringshastighet 
nedströms om minst 1 Mbit/s i genomsnitt. 
 
PTS bredbandskartläggning visar att det finns 11 vita fläckar i Gävleborgs län och att 
dessa finns i Ljusdal, Nordanstig och Hudiksvalls kommuner. Vid en förfrågan som 
Länsstyrelsen gjorde till kommunerna i slutet av 2011 uppgav Sandviken, Ovanåker 
och Hofors kommuner att det finns vita fläckar även hos dem. 
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Våren 2011 auktionerade PTS ut frekvenser i 800 MHZ-bandet. PTS ställde ett täck-
ningskrav för ett av tillstånden vilket innebar att det vinnande företaget, 
Net4Mobility, åtog sig att bygga ut bredband i landet för 300 miljoner kronor i om-
råden där det saknas bredband med en hastighet om minst 1 Mbit/s. Det gäller där-
med utbyggnad i de områden som kallas vita fläckar. 

PTS arbetar för närvarande med att identifiera vilka hushåll och företag i Sverige 
som saknar 1 Mbit/s. Insamlad information kommer att utgöra ett komplement till 
den årliga bredbandskartläggning som PTS gör. För de hushåll och företag som regi-
streras ökar möjligheten att få bredband. 
 
 
Befolkning med tillgång till 50 Mbit/s 
I genomsnitt hade 34 procent av befolkningen i länet tillgång till 50 Mbit/s* år 2010. 
Skillnaden i tillgång är stor mellan kommunerna liksom skillnaderna är mellan tätbe-
byggda och glesbebyggda områden inom respektive kommun. 

 
 

 

 

 

* 50 Mbit/s likställs med 100 Mbit/s. Se förklaring på sidan 15. 

Befolkning i Gävleborgs län med tillgång till 50 Mbit/s* 
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Arbetsställen med tillgång till 50 Mbit/s 
I genomsnitt hade 21 procent av arbetsställena i länet tillgång till 50 Mbit/s* år  
2010. Skillnaden i tillgång är stor mellan kommunerna liksom skillnaderna är  
mellan tätbebyggda och glesbebyggda områden inom respektive kommun. 

 

 

* 50 Mbit/s likställs med 100 Mbit/s. Se förklaring på sidan 15. 
 

 
Fiberanslutna tätorter och småorter  
I länet finns det 88 tätorter och 174 småorter. Av länets befolkning bor 84 procent i 
denna typ av samhällen.  
 
Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är definitionen av tätort ett tätbebyggt område 
med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter. Defini-
tionen av småort är enligt SCB en samlad bebyggelse med 50-199 invånare där det 
är högst 150 meter mellan husen. 
 
Av länets 88 tätorter är 87 av dem fiberanslutna. Endast Lund i Gävle kommun sak-
nar fiberanslutning. De flesta tätorter är anslutna av både Skanova och av respektive 
kommuns stadsnät. Det finns fiberkunder i 72 av de 87 anslutna tätorterna.  
  
Av länets 174 småorter är 119 av dem fiberanslutna. Det finns fiberkunder i 49 av de 
119 anslutna småorterna.  

Arbetsställen i Gävleborgs län med tillgång till 50 Mbit/s* 
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Tabell 1: Tätorter anslutna med fiber och ADSL 
 

Kommun 
Antal 

tätorter 
Antal 

invånare 

Fiber 
fram till 
tätort 

ADSL till 
kund 

Fiber till 
kund 

Bollnäs 8 17 730 8 8 7
Gävle 19 87 622 18 18 13
Hofors 2 7 580 2 2 2
Hudiksvall 10 25 543 10 10 10
Ljusdal 9 11 149 9 9 8
Nordanstig 8 4 599 8 8 5
Ockelbo 4 3 650 4 4 4
Ovanåker 6 7 252 6 6 4
Sandviken 11 31 504 11 11 8
Söderhamn 11 19 539 11 11 11
        
Länet 
summa 88 216 168 87 87 72
 
 
 
Tabell 2: Småorter anslutna med fiber och ADSL  
 

Kommun 
Antal 

småorter 
Antal 

invånare 

Fiber 
fram till 
småort 

ADSL till 
kund 

Fiber till 
kund 

Bollnäs 24 2 190 21 24 4
Gävle 31 2 539 11 26 2
Hofors 7 640 6 7            0
Hudiksvall 29 2 675 20 27 16
Ljusdal 23 2 264 21 22 10
Nordanstig 17 1 342 15 17 7
Ockelbo 4 360 3 4 0
Ovanåker 7 615 7 7 1
Sandviken 12 1 084 6 12 4
Söderhamn 20 1 826 9 20 5
        
Länet 
summa 174 15 535 119 166 49
 

 
I bilaga 5 finns mer information om respektive kommun. 
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Marknadssituation  
Regeringens ställningstagande är att bredbandsutbyggnaden i Sverige ska ske genom 
marknaden på kommersiella grunder. Det offentligas roll är därmed att underlätta 
och stödja marknadsmässiga investeringar. 

Den så kallade marknaden har diskuterats i flera utredningar kring bredbandsfrågor. 
Begreppet marknad är enkelt att förstå; där det finns möjlighet att investera och få 
tillbaka en vinst där finns det också en marknad. Men det är betydligt svårare att  
definiera var i geografin som vi finner denna marknad.  
 
Redan i de första utredningarna kring bredbandsutbyggnaden gjordes försök att defi-
niera var marknaden fanns eftersom det var viktigt att samhällets agerade inte skulle 
störa marknadsaktörerna. I IT-infrastrukturutredningens betänkande SOU 1999:85, 
Bredband för tillväxt i hela landet, anges det att 30 procent av invånarna i Sverige 
bor på sådana orter eller i ren landsbygd där det inte bedöms som realistiskt att de 
kan få en bredbandsanslutning på rent kommersiella villkor. Den avgränsningen 
grundades bland annat på EU:s bedömningar som innebär att landsbygd definieras 
som tätorter med färre än 3 000 invånare, vilket motsvarar 30 procent av Sveriges 
befolkning. Med utgångspunkt från detta betänkande kom en generell acceptans för 
uppfattningen att det saknas förutsättningar för marknaden att verka där det bor färre 
än 3000 invånare.  
 
I diskussioner med bredbandsaktörerna i länet råder det oenighet kring var gränserna 
för marknaden kan dras. Vissa aktörer hävdar att endast de centrala delarna av  
Gävleborgs större kommunhuvudorter är av intresse för marknaden. Andra menar  
att endast centrala Gävle och möjligtvis centrala Sandviken är av intresse för mark-
naden. Många hävdar att affären i det enskilda fallet visar var marknaden finns.  

Säkert är att marknadssituationen ser olika ut beroende av om det är flerbostadshus, 
villor eller näringsfastigheter som ska anslutas. Hittills har den utbyggnad med fiber 
som skett mot villor i länet i huvudsak haft någon form av medfinansiering genom 
samförläggning med fjärrvärme eller elledningar, bidrag från strukturfonderna, 
landsbygdsstödet eller kanalisationsstödet. Det har inte funnits marknadsförutsätt-
ningar i länet för en bred utbyggnad på kommersiella villkor. 

De aktörer som äger stamnät i länet är Skanova, TDC, Trafikverket ICT och Svenska 
Kraftnät. Med undantag av Skanova har ingen av dessa aktörer visat intresse för att 
bygga nät till slutkunder i länet.  

Skanovas mål är att 50 procent av alla hushåll i Sverige ska vara anslutna med deras 
fiber år 2014. Med anledning av den målsättningen har de satt av 5 miljarder i sin 
investeringsbudget för att bygga fiber till villor och flerbostadshus. I dagsläget har 
Skanova en marknadsandel på nationell nivå på cirka 30 procent. Enligt PTS statistik 
för 2010 har Skanova cirka 5 procent av fiberanslutningarna till fastigheter i Gävle-
borg. De övriga fiberanslutningarna ägs i huvudsak av länets stadsnät. Skanova är en 
passiv part i länet på grund av den starka konkurrensen från stadsnäten. 
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Stadsnät i Gävleborgs län är: 
 
Ljusnet – Ljusdals kommun 
Fiberstaden – Nordanstigs kommun och Hudiksvalls kommun 
Gavlenet – Gävle kommun och Ockelbo kommun 
Söderhamn Nära – Söderhamns kommun 
Helsingenet Ovanåker – Ovanåkers kommun 
Bollnäs Energi – Bollnäs kommun 
Hofors stadsnät – Hofors kommun 
Sandnet – Sandvikens kommun 
 
 
Redundans i fibernäten  
Samhället är idag beroende av att telefoni, Internet och andra elektroniska kom-
munikationer fungerar väl. Operatörer och andra företag bygger därför in säkerhet  
i systemen för att stärka infrastrukturen vilket minimerar konsekvenserna av  
allvarliga händelser, till exempel långvariga elavbrott eller översvämningar. 

I de fall det inte finns ekonomiska incitament för operatörerna att erbjuda god säker-
het (robusthet) i näten finns det möjlighet att söka medel från Post- och telestyrelsen 
(PTS). Under hösten 2011 beviljades Gävleborgs och Västernorrlands län 22 miljo-
ner för att bygga en fiberförbindelse från Lucksta till Ljusdal. Syftet med bygget är 
att ge redundans till kommunhuvudorterna Ånge, Sundsvall, Bergsjö, Hudiksvall och 
Ljusdal. I nuläget måste all datatrafik gå längs E4-an, men genom att bygga denna 
alternativa väg kan datatrafiken snabbt styras om ifall det skulle uppstå ett avbrott 
längs E4-an. 

Det är angeläget att skapa ytterligare redundanta förbindelser till våra grannlän.  
De sträckor som har diskuterats är bland annat förbindelse mellan Hedesunda och  
Uppland, mellan Alfta och Dalarna, mellan Ljusdal och Härjedalen samt mellan 
Ramsjö och Medelpad.  

Ytterligare ett led i säkerhetsarbetet är att fortsätta bygga redundanta förbindelser 
mellan och inom kommunerna.  

 
Synpunkter på det fortsatta arbetet med bredband 
Under arbetet med bredbandsstrategin har många synpunkter och förslag till det  
fortsatta arbetet med bredband kommit från både styrgruppen och referensgruppen. 
Ett urval av dem redovisas här: 
 
”Det är viktigt att hela länet kommer med vid implementeringen av strategin. Plane-
ring och prioritering bör därför inriktas för att stödja de kommuner som har längre 
väg att gå för att nå upp till målen.” 
 
”En regional part bör ta ansvar för att sammanställa statistik på läns- och kommun-
nivå som sedan blir tillgänglig för kommunerna i deras arbete.”  
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”Diskussionen om redundans mellan länen måste drivas från regional nivå och inte 
inom kommunerna. Länsstyrelsen bör se över behovet och därefter ansöka om medel 
hos Post- och telestyrelsen.” 
 
”Ett effektivt och resursstarkt ekonomiskt stödsystem bör inrättas.” 
 
”Det är viktigt att ha insikt om att de nät som byggs med stöd kommer att ha en 
driftkostnad. I de fall det inte finns ett tillräckligt stort kundunderlag måste någon 
annan täcka kostnaderna.” 
 
”Stöd till bredband ska inte gå till att bygga parallella infrastrukturer.” 
 
”Länet kommer inte att nå upp till bredband i världsklass utan de privata operatö-
rerna. Offentliga och privata nätoperatörer måste samarbeta.” 
 
”Gemensamt för de offentliga och privata nätoperatörerna är att de hellre investerar 
än hyr fiber av varandra.” 
 
”En regional aktör bör se över eventuell kapacitetsbrist.” 
 
”Bredband måste ses som lika viktig infrastruktur som vägar och järnvägar.” 
 
”Kommunerna bör finansiera en gemensam resurs som ska hålla sig uppdaterad om 
regelverket kring bredbandsstöden och som också ansvarar för ansökningarna om 
bredbandsstöd.” 
 
 

6. Bredbandsstrategins koppling till andra strategier 
 
Bredbandsstrategi för Sverige 
I november 2009 presenterade regeringen en bredbandsstrategi för Sverige. Det 
övergripande målet i strategin är att Sverige ska ha bredband i världsklass. Sverige 
står inför stora utmaningar i form av en ökad globalisering, klimatförändringar och 
en åldrande befolkning i ett glest bebyggt land. En förutsättning för att möta utma-
ningarna är att det finns tillgång till bredband med hög överföringshastighet i hela 
landet. De mål som regeringen har ställt upp är: 
 

 År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband 
om minst 100 Mbit/s 

 År 2015 bör 40 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband 
om minst 100 Mbit/s 

 Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av  
elektroniska samhällstjänster och service via bredband 

 
Regeringens utgångspunkt är att bredbandsutbyggnaden ska vara marknadsdriven. 
Statens huvudsakliga roll är att se till att marknaden fungerar effektivt. 
 
I mars 2010 tillsatte regeringen ett Bredbandsforum för att främja utbyggnaden av 
bredband i hela landet. Bredbandsforum är en arena för dialog och samverkan mellan 



 24

regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska 
bredbandsmarknaden. Syftet är att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till en 
ökad samverkan om utbyggnaden av bredband och som leder till att målen i bred-
bandsstrategin för Sverige uppnås. 
 
 
Digital agenda för Europa 
Våren 2010 presenterade Europeiska kommissionen en digital agenda för Europa. 
Agendan är ett av de sju flaggskeppsinitiativen i EU:s strategi för tillväxt, Europa 
2020.  
 
Syftet med agendan är att lägga upp en plan för hur man kan maximera informations- 
och kommunikationsteknikens sociala och ekonomiska möjligheter. EU-
kommissionen slår fast att en mer omfattande och effektiv användning av digital  
teknik kommer att hjälpa Europa att klara viktiga utmaningar och ge medborgarna en 
bättre livskvalitet.  
 
I och med framtagandet av den digitala agendan har ambitionsnivån inom EU blivit 
väsentligt mycket större vad det gäller utbyggnaden av bredband och användningen 
av IT. 
 

Digital agenda för Sverige 
I oktober 2011 presenterade regeringen en digital agenda för Sverige - IT i männi-
skans tjänst. I samband med lanseringen föreslog regeringen också ett nytt mål  
för IT-politiken, att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens  
möjligheter.  
 
Utmaningen för Sverige är att tillvarata de möjligheter som utvecklingen av digitali-
seringen ger och att bli ännu bättre på att använda IT för att stärka Sveriges konkur-
renskraft, tillväxt och innovationsförmåga. Regeringens ambition är att Sverige ska 
vara ledande i användningen av IT för att nå tillväxt-, välfärd-, demokrati- och  
klimatmål. 
 
Med utgångspunkt i IT-användarens perspektiv pekar den digitala agendan på fyra 
strategiska områden där det finns behov av insatser. Varje område är indelat i  
underområden som representerar de sakfrågor som regeringen arbetar med: 
 

- Lätt och säkert att använda 
Digitalt innanförskap, E-tjänster och information som grund för innovativa 
tjänster, digital kompetens, vardagssäkerhet – handlar bland annat om att 
kunna använda Internet och andra digitala tjänster i vardagen som privat-
person, företagare eller anställd. 
 

- Tjänster som skapar nytta 
Offentlig förvaltning, entreprenörskap och företagsutveckling, vård och om-
sorg, skola och undervisning, demokrati, tillgång till kultur – handlar om att 
kunna erbjuda användaren ett stort och varierat utbud av attraktiva och lätt-
använda digitala tjänster för olika stadier i livet. 
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- Det behövs infrastruktur 
Internet i Sverige, Internet globalt, samhällets informationssäkerhet, mjuk  
infrastruktur, geografisk information, robust elektronisk kommunikation, 
bredband – handlar om att anlägga infrastruktur med väl fungerande och  
tillförlitliga elektroniska kommunikationer. 
 

- IT:s roll för samhällsutvecklingen 
Forskning och innovation, IT för miljön, jämställdhet, frihet på nätet,  
upphovsrätt – handlar om att den ökande digitaliseringen påverkar alla 
 samhällsprocesser och samhällsstrukturer i Sverige och globalt. 

 
I Gävleborgs län har viljan att skriva en digital agenda för länet uttryckts och i nulä-
get pågår det diskussioner om hur arbetet ska organiseras. 
  

Klimat- och energistrategi för Gävleborgs län 
I oktober 2008 presenterade Länsstyrelsen en klimat- och energistrategi för Gävle-
borgs län. Syftet med strategin är att minska klimatförändringarna, främja energiom-
ställningen, öka andelen förnybar energi samt främja energieffektivisering och effek-
tivare transportsystem. 

Under 2011 har Länsstyrelsen beslutat om nya klimat- och energimål för länet med 
anledning av att målen i klimat- och energistrategin endast sträckte sig fram till 2010 
och därför behövde förnyas. De nya klimat- och energimålen för länet är: 

- Utsläpp av växthusgaser 
Utsläppen av växthusgaser i Gävleborgs län ska år 2020 vara 20 procent  
lägre än medelvärdet för 2007/2008. 

- Effektivare energianvändning 
Energianvändningen i Gävleborg ska år 2020 vara 25 procent effektivare  
än medelvärdet för 2007/2008. 

- Förnybar energi 
Produktionen av förnybar energi i länet ska öka med minst 5000 GWh från 
2008 till år 2020. 
Andelen förnybar energi ska vara minst 85 procent av den totala energian-
vändningen år 2020. 

- Transporter 
Andelen förnybar energi i transportsektorn ska år 2020 vara minst  
20 procent. 

Tydliga kopplingar ses mellan bredbandsstrategin och klimat- och energimålen då 
forskning visar att bredband leder till minskad energianvändning, minskade utsläpp 
av växthusgaser och minskad bränsleförbrukning. 
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Regionalt utvecklingsprogram Gävleborg 
Möjligheter nära dig är det regionala utvecklingsprogrammet för Gävleborg. Det 
omfattar åren 2009-2013 och innehåller sex åtgärdsstrategier. Kopplingar till bred-
bandsstrategin återfinns framförallt inom åtgärdsstrategierna Ett dynamiskt näringsliv 
och Den goda resan i form av att främja företagande med ökad praktisk användning 
av ny IT, utveckling av den IT-relaterade tjänstesektorn samt fortsatt utbyggnad av 
IT-infrastrukturen.  
 
Arbete pågår för närvarande med att ta fram en regional utvecklingsstrategi, RUS, 
som ska ersätta Möjligheter nära dig. Utvecklingen har hittills visat på starkt stöd för 
att fortsättningsvis prioritera infrastrukturfrågor, där utbyggnad av IT-infrastrukturen 
är en viktig del.  
 
 
 

7. Vision, mål och handlingsplan för Gävleborgs län 
 
Vision  
”I Gävleborg har vi bredband i världsklass. Vi främjar utveckling och tillväxt genom 
högkvalitativt och tillgängligt bredband.” 
 
 
Mål 

 År 2020 har 95 procent av företagen tillgång till bredband om minst  
100 Mbit/s. 

 År 2020 har 90 procent av hushållen tillgång till bredband om minst  
100 Mbit/s. 

 År 2016 har 60 procent av hushållen och företagen tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s. 

 
 
Handlingsplan 
I bredbandsstrategin har nio områden identifierats som nödvändiga att arbeta med för 
att främja bredbandsutbyggnaden och nå uppsatta mål. Ordningen anges utan inbör-
des prioritering. 
 

1. Arbeta fram kommunala bredbandsstrategier 
Kommunerna bör ta fram egna kommunala bredbandsstrategier. I strategierna 
bör kommunerna klargöra sina olika roller och offentliggöra sina avsikter och 
ambitioner på bredbandsområdet. Kommunerna bör också tydliggöra behovet 
samt kostnaderna för bredband utanför tätorterna och småorterna. Strategier-
na bör integreras i kommunernas översiktsplaner. 
 

2. Arbeta fram IT-infrastrukturplaner på regional och kommunal nivå 
I IT-infrastrukturplanerna bör befintliga nät kartläggas och det bör tydligt 
framgå hur den fortsatta utbyggnaden ska genomföras. Planerna bör integre-
ras i kommunernas översiktsplaner. 
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3. Finansiering 
Ett omfattande statligt stöd har bedömts vara nödvändigt för att kommunerna 
ska kunna genomföra bredbandsutbyggnaden. Behovet av medel måste påvi-
sas för regeringen.  
Kommunerna bör utifrån sina förutsättningar säkerställa resurser till bred-
band. Övriga offentliga aktörer bör möjliggöra och prioritera finansiella 
bredbandssatsningar i de strategier och handlingsprogram som de förfogar 
över. Genom partnerskap på regional och kommunal nivå och olika strategier 
bestäms användningsområdena för många av de stöd som är möjliga att söka 
för bredbandsprojekt, till exempel stöd från strukturfonderna och Leader. I 
dessa forum krävs det att man särskilt uppmärksammar och bevakar bred-
bandsfrågan. 
 

4. Regional och lokal samverkan 
Länsstyrelsen bör ta initiativ till att inrätta ett samverkansforum där länets 
bredbandsaktörer ingår. I forumet bör ledande personer inom de offentliga 
organisationerna ha en aktiv roll.  
Gävleborg bör ta initiativ till att samarbetet med angränsande län utökas. 
 

5. Kommunicera behovet och nyttan av bredband  
Länsstyrelsen, Region Gävleborg och kommunerna bör ta fram kommunika-
tionsplaner för hur behovet och nyttan av bredband ska kommuniceras. Bred-
bandsfrågorna måste upp på alla agendor. 

 
6. Stödja byalagen i bredbandsutbyggnaden 

Byalag och utvecklingsgrupper har möjlighet att söka bredbandsstöd för att 
bygga egna nät. Kommunerna bör ta fram en handlingsplan för hur och i vil-
ken omfattning de kan hjälpa byalagen. 

 
7. Se över fördelningen av bredbandsstöden 

Länsstyrelsen bör ta fram en handlingsplan för hur bredbandsstöden ska  
fördelas i länet. Länsstyrelsen bör också fastställa hur stor andel offentlig 
samt privat finansiering som bör ingå i bredbandsprojekten. 
 

8. Eftersträva samförläggning med övrig infrastruktur 
Samförläggning av fiber och kanalisation med annan infrastruktur bör  
eftersträvas eftersom det minskar anläggningskostnaderna vilket leder till  
stora samhällsekonomiska vinster. Kommunerna bör uppmana  
ledningsägare att använda Ledningskollen som är ett webbaserat verktyg som 
används för att samordna och planera grävarbeten. 
 

9. Länets ledande företrädare bör bevaka länets intressen  
i bredbandsfrågan 
Ledande regionala företrädare bör arbeta för att påverka de centrala besluts-
fattarna och för att tydliggöra länets behov och ambitioner för departement, 
PTS, Jordbruksverket med flera. Gävleborgs län ska ses som ett handlings-
kraftigt län med god kompetens i bredbandsfrågorna. Länet bör därmed bli  
en given part i diskussioner om bredband som sker på central nivå. 
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8.  Ansvar för bredbandsfrågorna 
 
 
Länsstyrelsen Gävleborg  
Enligt Länsstyrelseinstruktionen ska Länsstyrelsen arbeta med infrastruktur. Enligt 
förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ska länsstyrelsen 
enligt 5 kap. 9§ ge stöd till projekt som ska anlägga, bygga ut och uppgradera bred-
band. 

Enligt regleringsbrevet för 2012 ska Länsstyrelsen: 

- verka för att målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige nås 
- redovisa och kommentera utvecklingen i länet inom IT-infrastrukturområdet, 

med särskild inriktning på mindre tätorter, småorter och glesbygd, samt hur 
man har bistått Post- och telestyrelsen (PTS) i dess uppdrag att följa tillgång-
en på IT-infrastruktur. 

- främja anläggning av kanalisation enligt förordningen (2008:81) om stöd till 
anläggning av kanalisation. Redovisa och kommentera vilka aktiviteter som 
har genomförts för att främja användningen av stödet och hur stödet har an-
vänts samt redovisa statistik över antalet inkomna ansökningar. 

 
 
Region Gävleborg 
Region Gävleborg ska vara en gemensam organisation för kommunerna och lands-
tinget för att ta tillvara regionens möjligheter och främja dess utveckling. De ska 
initiera och svara för att aktiviteter genomförs.  
 
Förbundets uppgifter är att, i egenskap av Samverkansorgan i Gävleborgs län (enligt 
3 § lagen om samverkansorgan i länen): 
 

- Utarbeta program för länets utveckling som kommunerna och landstinget  
avser att genomföra i samarbete med andra parter.  

- Samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av program. 
- Som ägare av det gemensamma nätet RegNet samt funktioner i nätet (såsom 

kommunmolnet) koordinera insatser och utveckling i nätet. 
 
 
Kommunerna 
Formellt sett tillhör inte bredbandsfrågan det kommunala kärnuppdraget men många 
kommuner ser bredband som en viktig utvecklingsfråga och bedriver därför ett aktivt 
arbete inom området. Kommunernas bredbandsarbete är med andra ord frivilligt, 
med undantag av ansvaret i Plan- och bygglagen.  
 
Den 2 maj 2011 trädde en ny Plan- och bygglag (PBL) i kraft. I den nya PBL har det 
förts in en grundläggande bestämmelse om att hänsyn ska tas till elektronisk kom-
munikation vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked.  
 
Enligt 2 kap. 5§ punkt 3 vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhands-
besked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som 
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är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenför-
sörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice  
i övrigt 
 
 
 

9. Kostnad och finansiering 
 
 
För att få en uppskattning om hur mycket det kan kosta att nå upp till länets mål om 
100 Mbit till 90 procent av hushållen har en arbetsgrupp tillsammans med länets 
kommuner gjort en ungefärlig beräkning. Påpekas bör att kostnadsberäkningen inte 
ska tolkas som en prioritering för hur bredbandsutbyggnaden i länet ska genomföras. 
Syftet är att ge en uppskattning om hur mycket det kan kosta att bygga ut till de hus-
håll som är de mest lättillgängliga i länet. Det är upp till varje kommun att själv sätta 
mål och prioritera hur utbyggnaden i kommunen ska genomföras, vilket kommer att 
påverka kostnadsbilden. 
 
Fiber anses i dagsläget vara det enda alternativet för att nå upp till 100 Mbit/s. Kost-
nadsberäkningen har därför gjorts för en fiberutbyggnad. 
 
Beräkningen visar att det kommer att kosta cirka 1,35 miljarder att gräva ner fiber 
fram till fastighetsgräns till alla hushåll i tätorter och småorter i respektive kommun. 
Genom den uträkningen får 84 procent av hushållen möjlighet till en fiberanslutning. 
Resterande 16 procent av länets hushåll finns i glesbygd (i områden med färre än 50 
invånare) och omfattas inte av beräkningen som är sammanställd i tabell 3.  
 
 
 
Tabell 3: Sammanställning över kostnaden för att gräva ner fiber fram till fastighetsgräns till alla 
hushåll i tätorter och småorter i respektive kommun. Kostnaden anges i Tkr. 

Kommun 

 
 
 
 

Antal invånare 

Kostnad för utbygg-
nad till alla hushåll i 
tätorter och småorter 

Andel hushåll som får 
fiber fram till fastig-

hetsgräns 

Bollnäs 26 248 134 300 76 % 
Gävle 95 055 332 475 95 % 
Hofors 9 741 64 880 87 % 
Hudiksvall 36 849 114 698 76 % 
Ljusdal 19 065 114 733 70 % 
Nordanstig 9 611 58 300 62 % 
Ockelbo 5 936 37 400 67 % 
Ovanåker 11 440 84 820 69 % 
Sandviken 36 916 229 501 88 % 
Söderhamn 25 647 179 975 83 % 
Länet 276 508 1 351 082 84 % 
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Gävleborgs mål är att 90 procent av hushållen ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. 
I och med att beräkningen som har sammanställts i tabell 3 endast möjliggör  
100 Mbit/s till 84 procent av hushållen krävs det också en beräkning av kostnaden 
för en utbyggnad i glesbygden motsvarande 6 procent.  
 
Kostnaden för att gräva fiber fram till fastighetsgräns till sex procent av hushållen i 
glesbygd beräknas till cirka 250 miljoner för länet totalt. De hushåll i glesbygd som 
omfattas av beräkningen är de som ligger i utkanten av tät- och småorterna och där-
med är de som utgör lägsta kostnad att gräva till. En beräkning av kostnaden för att 
gräva ner fiber till alla hushåll i glesbygden är av stort intresse men har inte varit 
möjlig att genomföra inom ramen för arbetet med länsstrategin.   
 
Den totala kostnaden för att dra fiber fram till fastighetsgräns till 90 procent av hus-
hållen i Gävleborgs län är därmed beräknad till cirka 1,6 miljarder kronor.  

Kostnadsberäkningen avser endast kostnaden för att gräva ner fiber fram till fastig-
hetsgräns vilket betyder att det kommer att tillkomma en kostnad för att gräva över 
tomten in till fastigheten och där ansluta. Denna kostnad tillfaller respektive fastig-
hetsägare och ingår därför inte i kommunernas beräkning.  
 
 
Insatser från fastighetsägarna 
De uppsatta målen i länsstrategin följer Post- och telestyrelsens definition om att 
tillgång till 100 Mbit/s innebär att man på kort tid och utan särskilda kostnader ska 
kunna beställa ett Internetabonnemang som under gynnsamma omständigheter med-
ger en överföringskapacitet på 100 Mbit/s. Enligt PTS definition anses hushåll inte 
ha tillgång till 100 Mbit/s genom att ha fiber fram till fastighetsgräns. Med anledning 
av detta är fastighetsägarnas insats en förutsättning för att målet om 100 Mbit/s till 
90 procent av hushållen ska vara möjligt att uppnå.  
 
Bredband börjar alltmer ses som en lika viktig infrastruktur som vägar, vatten och el. 
Fastighetsägare är idag beredda att betala stora summor för att ansluta sig till kom-
munalt vatten och avlopp så sannolikheten bedöms som stor att de flesta fastighets-
ägare om några år också kommer att vara beredda att betala för att ansluta sig till ett 
snabbt bredband. 
 
 
Finansiering av kostnaderna 
Regeringens ställningstagande är att bredbandsutbyggnaden i Sverige ska ske genom 
marknaden på kommersiella grunder. Marknaden finns där det bor fler än 3000 invå-
nare. I de områden där det saknas en marknad kan det offentliga gå in med stöd. 
 
I nedanstående tabell har länets uppskattade kostnad för bredbandsutbyggnaden för-
delats mellan en del som marknaden bör finansiera, kostnad för orter med fler än 
3000 invånare och en del där det offentliga bör träda in, kostnad för orter med färre 
än 3000 invånare.  
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Tabell 4: Uppskattad kostnad för länets bredbandsutbyggnad är fördelad per kommun mellan den del 
som marknaden bör finansiera och den del som behöver offentligt stöd. I stapeln för vad det offentliga 
bör finansiera har kostnaden för utbyggnad i glesbygd motsvarande 6 % lagts till. Kostnaderna anges i 
Tkr. 
 
 

Kommun 

Marknad  
Kostnad för  

orter med fler än  
3000 invånare 

Offentligt stöd 
Kostnad för  

orter med färre än 
3000 invånare 

Total kostnad  
för utbyggnad till  

fastighetsgräns 
 

Bollnäs 69 475 64 825 134 300 
Gävle 209 025 123 450 332 475 
Hofors 47 324 17 556 64 880 
Hudiksvall 43 025 71 673 114 698 
Ljusdal 31 200 83 533 114 733 
Nordanstig Orter saknas 58 300 58 300 
Ockelbo Orter saknas 37 400 37 400 
Ovanåker 31 575 53 245 84 820 
Sandviken 88 002 141 499 229 501 
Söderhamn 69 175 110 800 179 975 
 588 801 762 281  1 351 082 
Skanovas fiber - 14 075   
Glesbygd 6 %  250 000  

Kostnad länet 574 726  1 012 281 1 587 007 
 

Skanovas befintliga fiberanslutningar i länet, motsvarande 14 075 000 kr, har avräk-
nats från kostnaden i kolumnen för orter med fler än 3000 invånare. 
 
Av länets uppskattade kostnad på 1,6 miljarder bör 575 miljoner finansieras av 
marknaden eftersom det är investeringar som kommer att göras i orter där det bor fler 
än 3000 invånare. För att kunna finansiera återstående kostnader, i orter med färre än 
3000 invånare samt i glesbygd, kommer det att krävas offentligt stöd. 
 
 
Offentliga stöd till bredband 
För att Gävleborg ska kunna möjliggöra en omfattande bredbandsutbyggnad krävs 
det ekonomiskt stöd från de offentliga aktörerna. Behovet av ett statligt stöd likt det 
som fanns under början av 2000-talet har bedömts som nödvändigt för att länet ska 
kunna nå sina mål. De stöd som finns tillgängliga idag anses inte vara tillräckliga. 
 
Regeringen har för åren 2012-2014 beslutat om 300 miljoner kronor till bredband 
som ska fördelas genom Landsbygdsprogrammet. Av dessa fick Gävleborg 12 miljo-
ner. Regeringen har också beslutat om 120 miljoner till kanalisationsstöd som ska 
fördelas mellan länen under 2012-2014. Gävleborg fick 4,9 miljoner. Post- och tele-
styrelsen (PTS) har fått 75 miljoner till att medfinansiera Landsbygdsprogrammet 
och kanalisationsstödet. 
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De stöd som finns för bredbandsutbyggnad är: 
 

- Landsbygdsprogrammets stöd till bredbandsutbyggnad, Länsstyrelsen är  
ansvarig  

- Stöd för anläggning av kanalisation, Länsstyrelsen är ansvarig  
- Medfinansiering från PTS som används till Landsbygdsprogrammet och ka-

nalisationsstödet, PTS är ansvarig  
- EU:s strukturfonder, Tillväxtverket är ansvarig. Pengar saknas idag men en 

ny programperiod börjar gälla 2014-2020. Det är ännu inte beslutat om det 
kommer att vara möjligt att söka medel för bredbandsutbyggnad. 

 
Vid sidan av ovanstående stöd finns fler möjligheter att använda offentliga medel för 
utbyggnad av bredband. Det primära syftet med dessa medel är inte bredbandsut-
byggnad men det finns inget som hindrar att de används till det.  
 

- Robusthetsmedel för att öka tillförlitligheten och robustheten i näten. PTS är 
ansvarig.  

- Regionala tillväxtmedel (1:1-medel) som i Gävleborgs län hanteras av  
Länsstyrelsen och Region Gävleborg. 

- Leader, Jordbruksverket är ansvarig.  
- ROT-avdrag, Skattemyndigheten är ansvarig. 

 
 
 

10. Genomförandet av bredbandsstrategin 
 
När bredbandsstrategin är antagen av Länsstyrelsen och regionfullmäktige ska strate-
gin implementeras. Länsstyrelsen ska i samverkan med Region Gävleborg ta fram en 
genomförandeplan för hur och i vilken form det fortsatta arbetet med länsstrategin 
ska bedrivas. Arbetet med att ta fram genomförandeplanen bör ske tillsammans med 
länets kommuner. 
 
Länsstyrelsen Gävleborg är ägare av bredbandsstrategin. Arbetet med att implemen-
tera strategin sker i samverkan mellan Länsstyrelsen, Region Gävleborg, nätoperatö-
rer och andra bredbandsintressenter i länet. 
 
 
Uppföljning och utvärdering 
Länsstyrelsen Gävleborg gör en första uppföljning av bredbandsstrategin vid halvårs-
skiftet 2013. Fortsatta uppföljningar sker årsvis. 
 
En utvärdering av bredbandsstrategin genomförs 2017 för att se hur långt länet har 
nått i förhållande till uppsatta mål. En eventuell revidering sker efter genomförd ut-
värdering. 
 
Länsstyrelsen kommer att följa upp målen utifrån de årliga bredbandskartläggningar 
som genomförs av Post- och telestyrelsen.
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11. Definitioner 
 
 
Bredband i världsklass – Bredband med hög överföringshastighet om minst  
100 Mbit/s 
 
Glesbygd - område där det bor färre än 50 invånare 
 
Glesbebyggt område – se glesbygd 
 
Kanalisation – Tomma rör som grävs ner och som vid ett senare skede kan användas 
för att blåsa fiber genom. 
 
Redundans – möjlighet för datatrafiken att ta en annan väg om det blir ett avbrott i 
kommunikationen exempelvis genom att en fiberkabel grävs av. 
 
Samförläggning – Fiber och kanalisation grävs ner i samband med att annan infra-
struktur grävs ner, till exempel en elledning. 
 
Småort – en samlad bebyggelse med 50-199 invånare där det är högst 150 meter 
mellan husen 
 
Tätbebyggt område – område där det bor fler än 49 invånare, inkluderar både tätort 
och småort 
 
Tätort – ett tätbebyggt område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen 
är mindre än 200 meter 
 
Vita fläckar – områden där det helt saknas bredband. 
 

För att kunna jämföra statistiken i PTS bredbandskartläggning med de mål som 
regeringen har satt upp i bredbandsstrategin för Sverige finns det fyra saker som är 
viktiga att känna till: 
 

1. PTS redovisar sin statistik som tillgång till 50 Mbit/s. Regeringens mål för 
Sverige är 100 Mbit/s. PTS likställer 50 Mbit/s med regeringens mål på 100 
Mbit/s vilket innebär att där man har uppnått 50 Mbit/s har man också upp-
nått regeringens mål. 

2. PTS redovisar sin statistik i andel av befolkningen. Regeringens mål är  
hushåll. PTS likställer begreppen. 

3. PTS redovisar sin statistik i arbetsställen. Regeringens mål är företag. PTS 
likställer begreppen. 

4. Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s innebär att man på kort tid och 
utan särskilda kostnader ska kunna beställa ett Internetabonnemang som un-
der gynnsamma omständigheter medger en överföringskapacitet på  
100 Mbit/s nedströms. 
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13. Förteckning över bilagor 
 
 
 
Bilaga 1 Befolkning i Gävleborgs län med tillgång till 50 Mbit/s 
  
Bilaga 2 Arbetsställen i Gävleborgs län med tillgång till 50 Mbit/s 
 
Bilaga 3 PTS redovisar hur de tolkar och följer upp målen i regeringens  

bredbandsstrategi för Sverige  
(Utdrag ur Bredbandskartläggning 2010) 

 
Bilaga 4 Bredbandstäckning Gävleborgs län – hastigheter  
  
Bilaga 5 Fiberanslutna tätorter och småorter i länets kommuner 
 
Bilaga 6 Bredbandstäckning Gävleborgs län – xDSL, fiber, kabel 
 
Bilaga 7 Bredbandstäckning Gävleborgs län – Glesbygd med tillgång till xDSL, 

fiber, kabel 
 
Bilaga 8 Bredbandstäckning Gävleborgs län – trådbundet nät, trådlöst nät 
 
Bilaga 9 Bredbandstäckning i Sverige 
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PTS redovisar hur de tolkar och följer upp målen i regeringens 
bredbandsstrategi för Sverige 
 
I regeringens bredbandsstrategi för Sverige presenteras tre delmål som tillsammans syftar mot 
det övergripande målet att Sverige ska ha bredband i världsklass:  
 

 År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 
100 Mbit/s  

 År 2015 bör 40 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 
100 Mbit/s  

 Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska 
samhällstjänster och service via bredband.  

För att möjliggöra en uppföljning av dessa mål behöver de tolkas eftersom de fundamentala 
begreppen ”bredband” och ”tillgång” inte definieras i strategin. Det är också oklart om ”100 
Mbit/s” avser teoretisk eller faktisk överföringshastighet och huruvida det är frågan om 
hastigheten upp- eller nedströms. Det här gör att tolkningarna av dessa begrepp i hög 
utsträckning avgör resultatet av måluppföljningen.  
 
PTS har valt att tolka det som i regeringens bredbandsstrategi för Sverige beskrivs som hushåll 
och företags tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s som att stadigvarande bostäder och 
fasta verksamhetsställen på kort tid och utan särskilda kostnader ska kunna beställa ett 
Internetabonnemang som i vart fall under förhållandevis gynnsamma omständigheter medger 
en överföringskapacitet på 100 Mbit/s nedströms.  
 
I praktiken mäts detta som tillgång till fibernät eller kabel-tv-nät med Euro-DOCSIS 3.0 – det 
vill säga tillgång till accesstekniker vars snabbaste abonnemang idag ger en genomsnittlig 
faktisk överföringshastighet på över 50 Mbit/s nedströms enligt Bredbandskollen.  
 
PTS gör bedömningen att det är orimligt att tillgång till fibernät där det erbjuds 
Internetabonnemang med teoretiska hastigheter om 100 Mbit/s inte skulle räcka för att uppfylla 
regeringens definition av 100 Mbit/s, trots att den faktiska överföringskapaciteten i många fall 
är lägre. Eftersom Internetabonnemang via kabel-tv-nät med Euro-DOCSIS 3.0 i genomsnitt 
ger lika hög, eller högre, kapacitet som motsvarande abonnemang via fiber, anser myndigheten 
att målet även är uppfyllt för boende i fastigheter med tillgång till sådana kabel-tv-nät.  
 
Vidare menar myndigheten att en tolkning av tillgång till bredband som innebär att ett hushåll 
inte bara har möjlighet att köpa ett Internetabonnemang som medger 100 Mbit/s utan som de 
facto redan har köpt ett sådant abonnemang är orimligt strikt och inte indikerar hur Sverige 
ligger till i förhållande till det övergripande målet rörande bredband i världsklass. Mindre än tre 
procent av hushållen hade exempelvis aktiva Internetabonnemang som medgav 100 Mbit/s i 
teorin i slutet av juni 2010.  
 
En bredbandstjänst är nödvändigtvis inte detsamma som en Internettjänst. IP-telefoni, IP-tv och 
andra IP-baserade tjänster kan också distribueras över en bredbandsaccess. PTS har, trots detta, 
valt att tolka regeringens mål rörande tillgång till bredband som tillgång till Internet. Dels 
eftersom Internet – som den i särklass vanligaste bredbandstjänsten – ofta starkt förknippas 
med begreppet bredband, dels eftersom delen i målen som berör överföringshastighet (100 
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Mbit/s) annars skulle bli oförståelig (betänk exempelvis frågan ”hur snabb IP-telefoni har 
du?”).  
 
PTS har även tolkat regeringens intention i bredbandsstrategin som att målen om tillgång till 
100 Mbit/s handlar om kapaciteten nedströms. Motiveringen är att efterfrågan på 
Internetabonnemang med symmetrisk överföringskapacitet på 100 Mbit/s i nuläget är mycket 
begränsad. Den tjänsteleverantör som vid slutet av 2010 hade flest aktiva Internetabonnemang 
via fiber har exempelvis slutat erbjuda Internetabonnemang via fiber med symmetrisk hastighet 
till privatkunder. Myndigheten ser dock att behovet av uppströmskapacitet ökar och att det 
framöver kan vara motiverat att både mäta och sätta mål även för uppströmskapacitet.  
 
Internetabonnemang via kopparnätet och nästa generations mobila bredband (framförallt via 
varianter av VDSL och LTE) medger också höga överföringshastigheter, dock ännu inte i nivå 
med fibernät och kabel-tv-nät med Euro-DOCSIS 3.0. I framtiden är det dock sannolikt att 
Internetabonnemang som medger 100 Mbit/s enligt tolkningen ovan kommer att kunna 
distribueras via dessa och eventuellt ytterligare accesstekniker – åtminstone i vissa områden. 
Om så blir fallet kommer detta, tillsammans med fiber- och kabel-tv-nät med Euro-DOCSIS 
3.0, att beaktas och inkluderas i kommande uppföljningar av de mål i bredbandsstrategin som 
berör 100 Mbit/s.  
 
 
                         Källa: PTS bredbandskartläggning 2010 sid. 55
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Fiberanslutna tätorter och småorter i länets kommuner 
        
Definition av tätort och småort finns på sid. 33  
        
Markering med X betyder JA      
Markering med - betyder NEJ      
        
        
        
        

                
Ockelbo - tätorter       

  Tätort 
Land-areal 

hektar 

Folkmängd 
2010-12-

31 
Täthet 

Inv/km2 

Fiber 
fram 

till ort 

ADSL 
till 

kund 

Fiber 
till 

kund
1 Jädraås 75 220 293 X X X 
2 Lingbo 251 429 171 X X X 
3 Ockelbo 417 2 724 654 X X X 
4 Åmot 144 277 192 X X X 
              
      
              

Ockelbo - småorter       

  Småort 

Folkmängd 
2005-12-

31 
Fiber fram 

till ort 
ADSL 

till kund 

Fiber 
till 

kund     

1 Gammelfäbodarna 80 - X -    
2 Stenbäcken 95 X X -    
3 Ulvsta 86 X X -    
4 Åbyggeby 99 X X -    
                

        
                

Nordanstig - tätorter       

  Tätort 
Land-areal 

hektar 

Folkmängd 
2010-12-

31 
Täthet 

Inv/km2 

Fiber 
fram 

till ort 

ADSL 
till 

kund 

Fiber 
till 

kund
1 Bergsjö 165 1 266 766 X X X 
2 Gnarp 202 1 026 509 X X X 
3 Harmånger 91 540 591 X X X 
4 Hassela 101 364 360 X X X 
5 Ilsbo 62 406 653 X X X 
6 Jättendal 70 253 362 X X X 
7 Stocka 92 382 417 X X X 
8 Strömsbruk 94 362 384 X X X 
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Nordanstig - 
småorter         

  Småort 

Folkmängd 
2005-12-

31 
Fiber fram 

till ort 
ADSL 

till kund 

Fiber 
till 

kund    

1 
Bjåsta + del av 
Vade 71 X X X    

2 Byn 118 X X X    
3 Fiskvik 54 X X -    
4 Forsa 62 X X -    
5 Gammsätter 61 X X -    

6 
Gränsfors/ 
Baståsen 57 X X X    

7 Gällsta + Husta 77 - X -    
8 Hassela kyrkby 164 X X X    
9 Högen 56 X X -    

10 Mellanfjärden 88 X X X    
11 Norrfjärden 64 X X -    

12 
Storsveden 
(Årskogen) 81 X X -    

13 Sågtäkten 77 X X X    
14 Vattlång 70 X X X    
15 Vattrång 106 X X -    
16 Älgered 84 X X -    
17 Älvsta 52 - X -    
18 Västtjär X X X    
                
        

                

Bollnäs - tätorter         

  Tätort 
Land-areal 

hektar 

Folkmängd 
2010-12-

31 
Täthet 

Inv/km2 

Fiber 
fram 

till ort 

ADSL 
till 

kund 

Fiber 
till 

kund
1 Arbrå 394 2 215 562 x x x 
2 Bollnäs 1 287 12 842 998 x x x 
3 Kilafors 162 1 126 693 x x x 
4 Lottefors 137 392 285 x x x 
5 Rengsjö 59 264 451 x x x 
6 Segersta 140 313 224 x x   
7 Sibo 154 301 196 x x x 
8 Vallsta 69 277 399 x x x 
              



 

Bollnäs - småorter               

  Småort 

Folkmängd 
2005-12-

31 
Fiber fram 

till ort 
ADSL 

till kund 

Fiber 
till 

kund    

1 
Arbrå + Norra 
Kyrkbyn 127 x x x    

2 Björtomta 68 x x x    

3 Bodåker + Norrbo 68 x x -    
4 Edstuga 65 x x -    

5 
Flästa (norra 
delen) 52 x x -    

6 
Flästa (södra 
delen) 88 x x -    

7 Freluga 197 x x -    
8 Glössbo 97 x x x    
9 Hallen 167 x x -    

10 Hertsjö 85 x x -    
11 Hällbo 172 x x -    
12 Höle 53 x x -    
13 Norrbyn 79 x x -    
14 Orbaden 101 x x -    
15 Parten + Hov 61 x x -    
16 Röste (del) 57 x x x    

17 

Röste + 
Norrborns 
industriområde 70 x x -    

18 Simeå 77 x x -    
19 Söräng + Norrbo 58 x x -    
20 Vik * - x -    
21 Västra Höle 122 x x -    
22 Växbo 148 x x -    
23 Österböle 105 - x -    
24 Östra Höle 73 - x -    
                

        
                

Söderhamn - tätorter         

  Tätort 
Land-areal 

hektar

Folkmängd 
2010-12-

31
Täthet 

Inv/km2 

Fiber 
fram 
till ort 

ADSL 
till 
kund 

Fiber 
till 
kund

1 Bergvik 200 834 416 x x x 
2 Ljusne 395 1 917 485 x x x 
3 Marmaskogen 29 253 880 x x x 
4 Marmaverken 112 371 332 x x x 
5 Mohed 103 393 381 x x x 
6 Sandarne 476 2 067 434 x x x 
7 Skog 117 302 259 x x x 
8 Söderala 168 949 564 x x x 
9 Söderhamn 1 053 11 761 1 117 x x x 

10 Vallvik 123 258 211 x x x 
11 Vannsätter 116 434 374 x x x 



        
                

Söderhamn - 
småorter         

  Småort 

Folkmängd 
2005-12-

31 
Fiber fram 
till ort 

ADSL 
till kund 

Fiber 
till 
kund    

1 Askesta 63 x x -    
2 Berga 116 - x -    

3 Borg (norra delen) 71 - x -    
4 Ellne 102 - x -    
5 Flor 55 - x -    
6 Forsbacka 127 x x -    
7 Holmsveden 87 x x -    
8 Ina + Sund 142 - x -    

9 
Klapparvik + 
Malenedal 94 x x -    

10 
Kungsgården + 
Fors 139 - x x    

11 Mo (norra delen) 102 x x x    
12 Onsäng 126 - x -    
13 Ringa 51 x x x    

14 Skensta + Kolsta 73 - x -    
15 Skärså 81 x x x    
16 Sofieholm Säter 53 - x -    
17 Sunnanå 126 x x -    
18 Sörljusne * - x -    
19 Trönö 158 x x x    
20 Östansjö 60 - x -    
                

        
                

Ovanåker - tätorter         

  Tätort 
Land-areal 

hektar

Folkmängd 
2010-12-

31
Täthet 

Inv/km2 

Fiber 
fram 

till ort 

ADSL 
till 

kund 

Fiber 
till 

kund
1 Alfta 343 2 155 627 x x x 
2 Edsbyn 453 3 985 879 x x x 
3 Ovanåker 70 212 303 x x - 
4 Roteberg 81 393 486 x x x 
5 Runemo 66 263 396 x x x 
6 Viksjöfors 63 244 385 x x - 

                



 
        
                

Ovanåker - småorter         

  Småort 

Folkmängd 
2005-12-

31 
Fiber fram 

till ort 
ADSL 

till kund 

Fiber 
till 

kund    
  Ovanåker        

1 
Knåda (norra 
delen) 105 x x -    

2 
Knåda (södra 
delen) 66 x x x    

3 
Näsbyn + 
Långhed del 62 x x -    

4 Storsveden 66 x x -    
5 Ullungsfors 122 x x -    
6 Voxnabruk 140 x x -    
7 Ämnebo 54 x x -    
  Skålsjön  x  x    
  Skräddrabo  x  x    
  Styggbo  x  x    
  Vängsbo  x  x    
                

        
                

Hofors - tätorter         

  Tätort 
Land-areal 

hektar

Folkmängd 
2010-12-

31
Täthet 

Inv/km2 

Fiber 
fram 

till ort 

ADSL 
till 

kund 

Fiber 
till 

kund
1 Hofors 697 6 681 958 X X X 
2 Torsåker 122 899 738 X X X 
              
      

                

Hofors - småorter         

  Småort 

Folkmängd 
2005-12-

31 
Fiber fram 

till ort 
ADSL 

till kund 

Fiber 
till 

kund    
1 Berg 90 X X -    
2 Bodås 112 X X -    
3 Edsken 57 - X -    
4 Fagersta 155 X X -    
5 Ho  X X -    

6 Långnäs, Tjärnäs 97 X X -    

7 Råbacka, Tjärnäs 129 X X -    
                



 
        
                

Gävle - tätorter         

  Tätort 
Land-areal 

hektar

Folkmängd 
2010-12-

31
Täthet 

Inv/km2 

Fiber 
fram 

till ort 

ADSL 
till 

kund 

Fiber 
till 

kund

1 Berg (Hedesunda) 50 213 422 X X - 
2 Bergby 189 816 432 X X X 
3 Björke 60 349 582 X X X 
4 Bönan 79 316 400 X X - 
5 Forsbacka 172 1 702 991 X X X 
6 Forsby 87 651 748 X X X 
7 Furuvik 110 575 524 X X X 
8 Gävle 4 245 71 033 1 673 X X X 
9 Hagsta *    X X - 

10 Hamrångefjärden 157 509 324 X X X 
11 Hedesunda 168 1 028 613 X X X 
12 Lund 113 444 394 - X - 
13 Norrlandet  114 329 288 X X X 
14 Norrsundet 224 968 433 X X X 
15 Sälgsjön 28 207 737 X - - 
16 Totra 76 273 360 X X - 
17 Trödje 70 333 476 X X X 
18 Valbo 824 7 065 858 X X X 
19 Åbyggeby 145 811 559 X X X 
              

        
                

Gävle - småorter         

  Småort 
Land-areal 

hektar 

Folkmängd 
2005-12-

31 

Fiber 
fram till 

ort 

ADSL 
till 

kund 

Fiber 
till 

kund   
          

1 Alborga 66 550 - X -   

2 
Allmänninge 
(nordöstra delen) 100 598 - X -   

3 
Allmänninge 
(sydvästra delen) 79 729 - X -   

4 Axmar by 125 190 X X -   
5 Backa (Valbo) 53 639 - X -   
6 Berg + Sjökalla 61 250 X X -   

7 
Björke (östra 
delen) 188 815 - X -   

8 Brunnsvik 51 349 - - -   

9 
Eskön + 
Esköränningen 106 238 - - -   

10 Finnböle 56 235 X X -   
11 Grinduga 65 1 255 - X -   
12 Hagsta  * X X -   



Fortsättning  
Gävle - småorter        

 Småort 
Land-areal 

hektar 

Folkmängd 
2005-12-

31 

Fiber 
fram till 

ort 

ADSL 
till 

kund 

Fiber 
till 

kund  
13 Harkskär 118 314 X X -   
14 Hillevik 165 2 263 - X -   
15 Hillsjöstrand 51 263 - X -   
16 Häcklinge 152 743 - X -   
17 Hästbo 72 367 - - -   

18 
Lövåsen + 
Dansheden 52 383 X X -   

19 Mårtsbo 137 287 X X -   

20 Norra Åbyggeby  * - X -   
21 Norrlandet  * X X X   
22 Oppala 147 604 - X -   

23 
Oppala (nordöstra 
delen) 73 379 - X -   

24 Sikvik 61 378 - X -   
25 Småmuren 100 309 - - -   
26 Sälgsjön  * - - -   
27 Totra 58 649 X X -   
28 Utvalnäs 156 473 - X -   

29 
Åbyggeby   
(tegelbruket) 64 382 X X X   

30 Ölbo 118 293 X X -   

31 Östanbäck + Lund 65 388 - X -   
                

        
                

Sandviken - tätorter         

  Tätort 
Land-areal 

hektar

Folkmängd 
2010-12-

31
Täthet 

Inv/km2 

Fiber 
fram 

till ort 

ADSL 
till 

kund 

Fiber 
till 

kund
1 Backberg 86 244 284 X X - 
2 Hammarby 108 552 510 X X X 
3 Jäderfors 35 284 815 X X - 
4 Järbo 256 1 801 703 X X X 
5 Kungsgården 216 1 033 479 X X - 
6 Sandviken 1 566 22 965 1 466 X X X 
7 Storvik 262 2 165 826 X X X 
8 Västerberg 70 242 345 X X X 
9 Årsunda 125 1 008 805 X X X 

10 Åshammar 171 727 426 X X X 
11 Österfärnebo 116 483 415 X X X 

                



 
        
                

Sandviken - småorter         

  Småort 

Folkmängd 
2005-12-

31 
Fiber fram 

till ort 
ADSL 

till kund 

Fiber 
till 

kund    
  Sandviken        

1 Bovik 77 X X -    
2 Dalfors 52 - X -    

3 
Gysinge (norra 
delen) 123 X X X    

4 
Gysinge (södra 
delen) 51 - X -    

5 
Hedåsstrand + 
Hedåsen 86 X X X    

6 
Högbo+Överby+ 
Västanås 189 X X X    

7 Lövbacken 115 X X X    
8 Näs 108 - X -    
9 Stigen 58 - X -    

10 Ytterbyn 63 - X -    

11 
Österbor + 
Österänge 99 X X -    

12 Övre Storvik 63 - X -    
                

        
                

Ljusdal - tätorter         

  Tätort 
Land-areal 

hektar

Folkmängd 
2010-12-

31
Täthet 

Inv/km2 

Fiber 
fram 

till ort 

ADSL 
till 

kund 

Fiber 
till 

kund
1 Färila 247 1 293 523 x x x 
2 Hybo 60 241 404 x x x 
3 Järvsö 213 1 407 660 x x x 
4 Lillhaga 46 379 830 x x x 
5 Ljusdal 529 6 230 1 178 x x x 
6 Los 161 387 241 x x x 

7 
Måga-Rolfhamre 
1) 52 215 416 x x   

8 Nore 50 411 815 x x x 
9 Tallåsen 142 586 412 x x x 

                
 



 
                

Ljusdal - småorter         

  Småort 

Folkmängd 
2005-12-

31 
Fiber fram 

till ort 
ADSL 

till kund 

Fiber 
till 

kund    
  Ljusdal        

1 Boda 69 x x x    
2 Bondarv 78 x x -    
3 Hamra 114 x  x  -    

4 Heden+Grophamre 104 x x -    

5 
Hennan (västra 
delen) 134 x x -    

6 
Hennan (östra 
delen)+Norr-Välje 66 x x x    

7 Korskrogen 186 x x x    
8 Kramsta 65 x x -    
9 Kårböle 124 x x  -    

10 Kåsjö 55 - x -    
11 Myra * x x -    

12 Måga + Rolfhamre 198 x x -    
13 Ramsjö 177 x x x    
14 Sjöbo 75 x x x    

15 
Skogsta+ Ströms- 
holm+ Sillerbo 73 x x x    

16 Skästra 96 x x x    
17 Stocksbo 101 x x x    
18 Storhaga 102 x x -    
19 Tandsjöborg 80 - - -    
20 Ulvsta 128 x x -    

21 
Viken + 
Holmsveden 104 x x -    

22 Väster-Skästra 68 x x x    
23 Västra Föne 67 x x x    
                

        
                

Hudiksvall - tätorter         

  Tätort 
Land-areal 

hektar

Folkmängd 
2010-12-

31
Täthet 

Inv/km2 

Fiber 
fram 

till ort 

ADSL 
till 

kund 

Fiber 
till 

kund
1 Delsbo 285 2 192 770 X X X 
2 Enånger 131 642 490 X X X 
3 Friggesund 82 522 639 X X X 
4 Hudiksvall 1 008 15 015 1 490 X X X 
5 Hålsjö 85 214 252 X X X 
6 Iggesund 412 3 362 815 X X X 
7 Malnbaden  35 213 612 X X X 
8 Njutånger 179 885 495 X X X 
9 Näsviken 183 924 506 X X X 

10 Sörforsa 206 1 574 765 X X X 
                



        
                

Hudiksvall - 
småorter         

  Småort 

Folkmängd 
2005-12-

31 
Fiber fram 

till ort 
ADSL 

till kund 

Fiber 
till 

kund    
1 Bjuråker 105 X X X    
2 Borka 55 - X -    
3 Brännås 65 - - -    
4 Edsta 196 X X X    
5 Finnflo 71 - X -    
6 Fredriksfors 185 X X -    
7 Gammelsträng 54 X X X    
8 Hedvigsfors 62 X - X    
9 Hållsta 56 - X -    

10 Idenor 75 X X X    
11 Johannesberg 95 X X X    

12 
Lindefallet + Östra 
Bölan 102 X - X    

13 
Malnbaden (västra 
delen) 111 X X X    

14 
Malnbaden (östra 
delen) 68 X X X    

15 Malsta 151 X X X    

16 
Mellanbyns 
fritidsområde 55 - X  -    

17 
Näsbyn + 
Bredåker 83 X X -    

18 Rogsta 164 X X X    

19 
Saltvik + Nätvik + 
Enoksnäs 109 - X -    

20 Lingarö (Smälsk) 63 - X -    
21 Strömbacka 54 X - X    
22 Svedja 57 X X X    

23 
Sörrå + Måsta + 
Björka 177 X - X    

24 Trogsta 97 X X -    
25 Via + Bro 108 X X X    

26 
Vintergatans 
fritidsområde 81 - X -    

27 Västansjö 53 - X -    
28 Åsak  63 X X -    

29 Ängebo + Ståläng 60 X X X    
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För mer information: 
 
Annica Aneklev, Länsstyrelsen Gävleborg, 026-17 10 00, 
annica.aneklev@lansstyrelsen.se 
 
Bengt Valdemarsson, Region Gävleborg, 026-65 02 00, 
bengt.valdemarsson@regiongavleborg.se 
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1

Inledning
Tillgång till bredband med hög kvalitet och hastighet är idag en förutsättning för effektiv 
förvaltning, företagande, sysselsättning och inte minst för att förenkla vardagen för medborgare 
och företag. För att möta den digitala utvecklingen som länet står inför har Länsstyrelsen 
Gävleborg och Region Gävleborg arbetat fram en regional bredbandsstrategi. Syftet med 
strategin är att länet ska få gemensamma mål och en handlingsplan över vad som behöver göras 
i arbetet med bredband. I handlingsplanen ingår att på kommunal nivå upprätta 
bredbandsstrategier. Detta är Gävle kommuns bredbandsstrategi.

Regeringen har i sin rapport Bredbandsstrategi för Sverige, den så kallade Digitala agendan, 
slagit fast ett mål för Sverige är att 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband 
med en kapacitet om minst 100 Mbit/s år 2020. Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg 
har i sin regionala bredbandsstrategi slagit fast att målet för länet ska vara ännu högre. För att 
främja företagande och sysselsättning är målet för Gävleborg att hela 95 % av företagen ska ha 
tillgång till 100 Mbit/s.

Enligt Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning 2013 har 64 % av kommunens hushåll och 
60 % av företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Utbyggnaden har hittills dock 
främst skett i tätort där utbyggnaden är billigare och kan ske på kommersiell grund. Den stora 
utmaningen blir att nå resten av hushållen och företagen i kommunen, inte minst hushåll och 
företag på landsbygden.

Kommunens vision
I Gävle kommun har vi bredband i världsklass. Vi främjar utveckling och tillväxt genom 
högkvalitativt och tillgängligt bredband.

Kommunens mål
I Gävle kommun bör alla hushåll och företag ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska 
samhällstjänster och service via bredband. Nedan är Gävle kommuns målsättning för 
bredbandsutbyggnad i kommunen.

 År 2020 har 95 procent av företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
 År 2020 har 90 procent av hushållen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Kommunens strategi och handlingsplan
1. Arbeta fram en kommunal bredbandsstrategi (detta dokument)
2. Arbeta fram en genomförandeplan av bredbandstrategin
3. Verka för regional samverkan
4. Verka för konkurrens på bredbandsmarknaden
5. Kommunicera behovet och nyttan av bredband
6. Stötta ideella krafter 
7. Skapa förutsättningar för att nyttja befintlig infrastruktur
8. Aktivt bevaka tillgång till offentligt stöd
9. Säkerställa tillgång till bredband vid nybyggnation
10. Verka för robusta nät
11. Ansluta alla kommunalägda fastigheter till fibernätet
12. Kommunens ledande företrädare ska bevaka länets intressen i bredbandsfrågor
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Kostnad och finansiering
Den fortsatta utbyggnaden av höghastighetsbredband Inom tätbebyggda områden bedöms 
kunna ske på marknadsmässig grund och utan offentlig finansiering.

Fastighetsägare,
54%

Operatör, 46%

Finansiering av anslutning av företag och hushåll i tätorterna

På landsbygden är det generellt sett avsevärt dyrare att ansluta hushåll och företag, eftersom de 
geografiska avstånden är längre och befolkningstätheten lägre. Där bredbandsutbyggnad inte 
kan ske på kommersiell grund, finns dock goda möjligheter till statliga stöd.

Vid sådana projekt kan kommunen träda in som medfinansiär. Kommunens bidrag antas – över 
tiden – uppgå till 5 % av de totala investeringarna. Kommunens totala kostnad för detta 
engagemang beräknas till cirka sju miljoner kronor under åren 2014 – 2020.

Fastighetsägare,
35%

Operatör, 14%

Statliga stödmedel,
46%

Gävle kommun, 5%

Finansiering vid bredbandsutbyggnad på landsbygd och småort
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Prioriteringar 
Den bredbandsutbyggnad som sker i Gävle Energis regi ska ske utifrån nedan angivna 
bedömningsgrunder. Bedömningsgrunderna är utan inbördes ordning och kan komma att 
förändras över tid.

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

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

 Områden med kommunal verksamhet, annan samhällsservice eller näringsdrivande 
verksamheter med särskild behov av bredband, ska prioriteras framför områden där 
sådan verksamhet saknas.

 Områden där den genomsnittliga anslutningskostnaden för ett hushåll eller företag är 
lägre prioriteras framför områden där den genomsnittliga anslutningskostnaden är 
högre.

 Lokalt engagemang och efterfrågan prioriteras. Områden där många vill arbeta för och 
investera i bredband ska prioriteras, framför områden där intresset är svalare.

 En nätinvestering som innebär att orter binds samman eller bidrar till redundans1 
prioriteras framför investeringar som inte får sådana effekter.

Ansvar
Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för bredbandsstrategin.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvar för att inkludera bredbands- och IT-infrastrukturen i 
kommande översiktsplan.

Gävle Energi har ansvar för att de delar som är av operativ karaktär och hamnar inom 
kommunens ansvarsområde gällande bredband och IT genomförs.

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av bredbandsstrategin kommer att genomföras vartannat år av 
kommunstyrelsen. Vid behov kommer bredbandsstrategin att revideras.

1 Redundans innebär möjlighet för datatrafiken att ta en annan väg om det blir ett avbrott i 
kommunikationen exempelvis genom att en fiberkabel grävs av.
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1. Gävle kommun behöver en bredbandsstrategi

1.1 Vad är bredband?

Bredband kan definieras som infrastruktur som möjliggör hög kapacitetsöverföring av digitala 
tjänster. För att tjänsterna ska fungera på ett bra sätt krävs det att hastigheten är hög samt att 
anslutningen är av acceptabel kvalitet med rimliga svarstider. Bredband kan också beskrivas som 
en sammanfattning av olika tekniker för att koppla upp datorer och andra apparater mot 
internet.

Det finns ingen officiell definition av vilken hastighet som gäller för att en anslutning ska få kallas 
bredband. Post- och telestyrelsen skriver följande på sin hemsida: ”Att försöka knyta en särskild 
överföringshastighet till begreppet kan vara svårt eftersom bland annat den tekniska och 
kommersiella utvecklingen riskerar att snabbt göra en sådan definition inaktuell.”

Gävle kommuns målsättning för bredband som ska ligga till grund för denna bredbandsstrategi 
är att bredband ska motsvara en kapacitet på 100 Mbit/s. 

I december 2011 tog regeringen beslut om att uppgradera nivån för funktionell tillgång till 
internet från 20 kbit/s till 1 Mbit/s. Den nya nivån om 1 Mbit/s ska vara vägledande för hela 
samhället när man talar om grundläggande bredband.

1.2 Tekniker för bredband
Tillgången till bredband kan vara trådbunden/fast eller trådlös/mobil. De olika teknikerna är:

Fiber Styrkan med fibern är att den har symmetrisk överföringshastighet, det vill säga att det går 
lika snabbt att skicka som att ta emot en fil. Fibern har också en näst intill obegränsad hastighet. 
Fibern är lämplig för kapacitetskrävande applikationer och för att leverera flera 
bredbandstjänster över samma access, exempelvis höghastighetsabonnemang på internet, IP-
telefoni och högupplöst TV.

Kabel-TV Det är möjligt att erbjuda bredband via kabel-tv-näten. Kabel-tv- nät finns mestadels i 
tätortsområden och har liten utbredning i glest bebyggda områden. Överföringshastigheten är 
högre än via xDSL men lägre än den via fiber. Det går snabbare att ta emot än att skicka filer. 
Idag anläggs kabel-TV-nät i mycket begränsad omfattning. Istället är det befintliga nät som 
uppgraderas.

xDSL Bredband via det kopparbaserade telenätet når idag de flesta företag och hushåll i landet. 
xDSL har asymmetrisk överföringshastighet, vilket innebär att det går snabbare att ta emot än 
att skicka filer.

Hastigheten på xDSL är beroende av hur långt avståndet är till närmaste telestation samt 
kvalitén på teleledningar och utrustning som sitter i telestationen. Hastigheter på 0,5 Mbit/s är 
möjlig att få för de allra flesta. 

Hastigheter på 2 Mbit/s kan nås om kabelavståndet till telestationen är kortare än 5 km. 
Hastigheter på 8 Mbit/s kräver att avståndet till telestationen är kortare än 3 km och att 
teleledningarna är av bra kvalitet. För att nå upp till hastigheter nära 24 Mbit/s krävs det att 
avståndet till telestationen är kortare än 500 meter och att teleledningarna är av god kvalitet.
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Trådlöst/mobilt bredband Bredband via radionät täcker idag stora delar av Sverige. Fördelen 
med denna teknik är att den möjliggör bredbandsuppkoppling överallt, när som helst. Nackdelen 
är att hastigheten oftast är lägre än för trådbundna alternativ och känsligare för störningar.

Utlovad hastighet på abonnemangen minskar snabbt ju längre från masten användaren kommer. 
Om många användare är uppkopplade samtidigt mot samma mast delar de på mastens kapacitet 
vilket också leder till lägre hastighet. Längre svarstider på det mobila nätet gör att vissa typer av 
internettjänster, till exempel videokonferenser, fungerar sämre och ibland inte alls.

Figur 1 Hastigheten i mobilt bredband är beroende av avståndet mellan masten och 
användaren samt antalet samtidiga användare. (Källa: Fiber till byn)

Framtiden medför ett ständigt ökande behov av kapacitet. Oavsett teknik, trådlös eller 
trådbunden, är fibernäten en förutsättning för att bredbandstekniken ska kunna nyttjas fullt ut. 
Ju mer den trådlösa användningen ökar, desto större blir behovet av en underliggande 
fiberbaserad infrastruktur.

De senaste 15 åren har metoderna för bredbandsuppkopplingar utvecklats från olika former av 
modem på telenätet till fiberlösningar och trådlösa nät. Detta har gett möjlighet till 
uppkopplingshastighet från 28Kbit/s till 1 Gbit/s som levereras i många stadsnät idag. 

Kommande figur visar på den historiska och den prognostiserade utvecklingen av hastigheten på 
bredband. I nuläget finns det inga tecken på att utvecklingen skulle avstanna. Tvärtom finns det 
signaler som tyder på att nuvarande prognos underskattar utvecklingstakten.
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Figur 2. Utvecklingen av bredbandsnätet i ett normalt svenskt hushåll från år 1995-2010 inklusive en 
prognos fram till år 2025 (Källa: Bredbandsstrategi för Skåne)
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2. Nyttan med bredband för Gävle kommun
Få saker i modern tid har påverkat Sverige och världen så mycket som bredband och IT. Tillgång 
till bredband ses idag som en förutsättning för hållbar tillväxt, sysselsättning, företagande, 
effektiv förvaltning och inte minst för att förenkla vardagen för medborgare och företag.
Om Gävle ska kunna behålla och attrahera nya företag och invånare måste vi kunna erbjuda bra 
utvecklingsmöjligheter med god tillgång till snabbt, tillgängligt och robust bredband. Detta är en 
förutsättning för att kunna fortsätta leva, bo och verka i kommunen.

2.1 Medborgare
Medborgarnas användning av digitala tjänster ökar snabbt. Genom bredband och IT skapas nya 
möjligheter till kommunikation, och de ger förutsättningar till större självständighet och 
delaktighet i samhället.

Genom bredband och IT får individen möjlighet att på ett nytt, mer aktivt sätt, engagera sig och 
ta del av samhällsdebatten och organisera sig kring sina åsikter och intressen. I takt med den 
globala urbaniseringen blir det allt viktigare att människor på landsbygden har möjlighet att ta 
del av samhällsservicen på ett effektivt sätt. För personer med olika typer av 
funktionsnedsättning underlättar bredband och IT vardagen i betydande utsträckning. 

Allt fler använder internet för att söka tjänster och service, sköta sina affärer, komma åt 
massmedier och för att ladda ner film, musik och spel. Internet och sociala medier spelar idag 
stor roll i människors sätt att umgås och hålla kontakt med varandra. Med god tillgång till 
högkvalitativt bredband ökar möjligheten att både arbeta och studera på distans. Detta i sin tur 
får bland annat positiva effekter på miljön genom minskat resande och koldioxidutsläpp, 
utveckling av kunskapssamhället samt ökad livskvalitet genom att mera tid lämnas till såväl 
vardags- som fritidssysslor.

2.2 Företag
Tillväxt och konkurrenskraft förutsätter snabba kommunikationer. Företagens lokalisering 
förutsätter att det finns tillgång till säker och prisvärd datakommunikation.  Företagens 
användning av bredband och internet ger förutom större konkurrenskraft även ökad 
produktivitet genom bland annat bättre logistik, effektivare produktion av varor och tjänster 
samt nya affärsprocesser.

Företagens kontakter med myndigheter sköts i allt större omfattning elektroniskt. Samverkan 
underlättas och det är möjligt att ha tätare kund- och leverantörskontakter. Genom bredband 
och IT kan företag delta i videokonferenser, ha stora delar av sina verksamheter online och 
arbeta i virtuella nätverk. Omfattningen av e-handel har ökat kraftigt de senaste åren och idag är 
det många företag vars affärsidé bygger på internet.

En enkät genomförd1 i februari – mars 2014 visar att företagen i kommunen anser att en fast 
bredbandsuppkoppling är viktigare än en mobil uppkoppling och få ser 4G-nätet som ett fullgott 
alternativ till en fast uppkoppling. De flesta anser att de har ett behov av högre kapacitet än vad 
deras nuvarande tjänst medger och att det är viktigt för deras verksamhet att få tillgång till en 
bredbandstjänst med högre överföringskapacitet. Idag uppskattas bandbreddsbehovet till i 

1 Resultatet av enkäten presenteras i Bilaga 4.
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genomsnitt 62 Mbit/s och om tre år bedöms behovet i genomsnitt vara 225 Mbit/s.

Däremot är inte betalningsviljan speciellt stor. Endast 6 respondenter uppger att det är ”Mycket 
sannolikt” att de skulle betala 35 000 kr för en anslutning vilket kan ställas i jämförelse med de 
27 respondenter som anger att snabbare fast bredband är ”Mycket viktigt” för deras 
verksamhet.

2.3 Offentlig sektor
Det behövs ett utbyggt stads- och byanät för att kunna erbjuda kommunens medborgare säkra 
välfärdstjänster, larm, trygghetstjänster m.m. Medarbetare inom kommunen är beroende av ett 
utbyggt bredband för att kunna arbeta med NPÖ (Nationell Patientöversikt, dvs. möjligheten för 
behörig vårdpersonal att ta del av patientens journalinformation som registrerats i andra 
landsting, kommuner eller hos privata vårdgivare), e-Hemtjänst osv. Skolan har specifika krav 
och behov - vi talar inte bara om 3 000 medarbetare utan också 15 000 elever som ska förses 
med datorer och där tillgången till kraftfulla nät är nödvändig. Bredbandsfrågan är därför av 
största vikt för kommunens fortsatta verksamhet.

Bredband och IT-användning inom offentlig sektor ger lösningar som medför bättre kvalitet och 
tillgänglighet till en betydligt lägre kostnad. Inom Karolinska Universitetssjukhuset används 
telemedicinsk kommunikation som omfattar både överföring av patientdata och 
videokonferenser för medicinska beslut. Elektronisk överföring av röntgenbilder mellan 
sjukvårdsenheter för diagnostisering och granskning har också blivit allt vanligare. Genom 
smartphones får t.ex. anställda inom hemtjänsten i Malmö stad information om dagens 
arbetsschema samt tillgång till vårdtagarspecifik information. Dessutom har digitala lås 
installerats till vårdtagarnas bostäder och telefonerna fungerar som digitala nycklar. Genom 
videokommunikation kan kommunerna anordna modersmålsundervisning och annan utbildning. 
Videokommunikation används även för vårdplanering och inom rättsväsendet för att förhöra 
vittnen och åtalade.

Västerås stad har under de senaste 
åren prövat olika tjänster inom 
äldreomsorgen med hjälp av IT. 
Utvärderingar visar att detta bidrar till 
minskad ensamhet och isolering, ökad 
livskvalitet, ökad kunskap, ökat 
självförtroende och trygghet. Enligt 
regeringsuppdraget ”Teknik för Äldre” 
som pågick mellan 2010-2012 finns 
beräkningar gjorda som visar på de 
besparingar som kan göras inom 
äldrevården vid användandet av ny 
teknik. Graferna till höger visar hur 
mycket pengar Gävle kommun skulle 
kunna spara på motsvarande upplägg 
som Västerås har implementerat.  
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Figur 3 Vad kräver olika tjänster för överföringshastigheter? 

Källa: Broadband Stakeholder group 2011

3. Hinder för utbyggnad av bredband i Gävle kommun
Det definitivt största hindret för utbyggnad av bredband på landsbygd samt villaområden i både 
tätort och landsbygd är av ekonomisk karaktär. Avstånden mellan fastigheterna är större, vilket 
gör investeringen per hushåll blir för hög för att fastigheten ska kunna anslutas på 
marknadsmässig grund.

Ett relativt lågt intresse hos fastighetsägare att ansluta sig till fibernätet bidrar också till att göra 
det svårare för nätägarna att bygga ut med ekonomi. Det kan vara svårt att lyckas även i de fall 
då det finns tillgång till offentliga stöd. 

Vidare har de offentliga stöden under de senaste åren saknat långsiktighet och reglerna har varit 
otydliga. Detta skapar osäkerhet och förhindrar en planerad utbyggnad.

Även möjligheterna till att förlägga ny infrastruktur, t.ex. kanalisation för bredband, utmed 
Trafikverkets vägar är begränsade. Ogynnsamma villkor i samband med ombyggnad av 
Trafikverkets vägar skapar osäkerhet omkring investeringar i ny infrastruktur till landsbygd. 

4. Statligt stöd till bredband år 2001-2007
Under åren 2001-2007 fanns det ett statligt bredbandsstöd i Sverige som motsvarade 4 miljarder 
kr av vilka Gävleborgs län beviljades 143 miljoner. Stödet medfinansierades av kommunerna, 
stadsnäten och strukturfonderna vilket gav ytterligare 183 miljoner kronor till 
bredbandsutbyggnaden i länet. Alla kommuner i länet upprättade egna IT- infrastrukturprogram 
och de valde att organisera sitt arbete med bredband i stadsnät. För mer detaljer se information 
i ”Gävleborgs Bredbandsstrategi”, bilaga 1.
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5. Nulägesbeskrivning för Gävle kommun
Post- och telestyrelsen (PTS) genomför årligen en kartläggning över bredbandstillgången i 
landet. Kartläggningen bygger på insamlat material från anmälningspliktiga nätägare och 
tjänsteleverantörer. Bredbandskartläggningen är ett viktigt underlag för PTS i deras uppdrag att 
följa upp målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige. Siffror och de flesta kartor i detta 
kapitel för Gävle kommun är hämtade från 2012 års kartläggning.

För att kunna jämföra statistiken i PTS bredbandskartläggning med de mål som regeringen satt 
upp för Sverige finns det fyra saker som är viktiga att känna till:

1. PTS redovisar sin statistik som tillgång till 50 Mbit/s. Regeringens mål för Sverige är 100 
Mbit/s. PTS likställer 50 Mbit/s med regeringens mål på 100 Mbit/s vilket innebär att där 
man har uppnått 50 Mbit/s har man också uppnått regeringens mål.

2. PTS redovisar sin statistik i andel av befolkningen. Regeringens mål är hushåll. PTS 
likställer begreppen.

3. PTS redovisar sin statistik i arbetsställen. Regeringens mål är företag. PTS likställer 
begreppen.

4. Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s innebär att man på kort tid och utan särskilda 
kostnader ska kunna beställa ett internetabonnemang som under gynnsamma 
omständigheter medger en överföringskapacitet 100 Mbit/s nedströms, dvs. från 
internet till användaren.

I likhet med Länsstyrelsen Gävleborg, har Gävle kommun valt att följa upp målen i länets 
bredbandsstrategi utifrån PTS årliga bredbandskartläggningar. 

5.1 Bredbandstäckning
Det nät som når flest hushåll och företag idag är de rikstäckande mobila 3G- och 4G näten. 
Enligt PTS:s kartläggning har 100,0 % av kommunens hushåll och företag tillgång till 3G. 99,9  % 
av hushållen och 99,7 % av företagen har tillgång till 4G.

Det fasta nät som når flest hushåll och företag är det allmänna telenätet, som medger 
erbjudande av bredband via tekniken xDSL. I Gävle nås närmare 98,0 % av hushållen och 96,3 
procent av företagen av detta nät.2 I 18 av Gävles 19 tätorter och i 24 av 28 småorter finns 
tillgång till xDSL enligt PTS beräkningar.

Teknik Tätort Landsbygd
Fiber 61% 10%
Kabel 52% 0%*
xDSL 99% 69%
3G 100%* 100%*
4G (LTE) 100%* 97%

Fiber är den teknik som klarar av riktigt höga hastigheter. Det är också en förutsättning för de 
mobila teknikerna. För att kunna leverera hög kapacitet mobilt, måste mobilmasten vara 

* Alla siffror i tabellen är avrundade. Det innebär att i ett område där 0% saknar bredband eller 100% har 
tillgång till en bredbandsteknik eller hastighet kan det finnas hushåll och företag som saknar bredband 
med den tekniken eller hastigheten.

Figur 4 Tillgång till bredband
 i tätort och landsbygd
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ansluten till fibernätet. PTS kartläggning visar att 61 % av hushållen och företagen i Gävles 
kommun har tillgång till denna teknik. Det ska poängteras att i PTS:s statistik så avser med 
”tillgång till fiber” att en fastighet är anslutet till fibernätet. Exempelvis räknas en villa som ligger 
i ett villaområde där fiberutbyggnad har skett, men fastighetsägaren har tackat nej till 
anslutning, inte med i statistiken, fastän fastigheten med enkla medel skulle kunna anslutas.

I termer av tillgång till viss hastighet visar statistiken från PTS att 99,9% av kommunens hushåll 
och företag har tillgång till 10 Mbit/s och 63,60 % har tillgång till 50 Mbit/s. Nedanstående tabell 
visar hur tillgång till olika hastigheter är tätort respektive landsbygd i Gävle kommun. Notera den 
låga tillgången till 50 Mbit/s eller mer i landsbygd. 3

Hastighet Tätort Landsbygd
Saknar bredband 0%* 0%*
1 Mbit/s eller mer 100%* 100%*
3 Mbit/s eller mer 100%* 100%*
10 Mbit/s eller mer 100%* 99%
50 Mbit/s eller mer 66% 10%

Enligt PTS har alltså idag nästan samtliga hushåll i Gävle kommun tillgång till internet med en 
faktisk hastighet på minst 10 Mbit/s, vilket vi kan utläsa ur nedanstående tabell. Men det ska 
nämnas att PTS utgår från samtliga inom ett teleområde där det finns xDSL kan få 10 Mbit/s, i 
själva verket så avtar kapaciteten med avståndet till telestationen

Då det gäller täckning av mobila bredband så utgår PTS från operatörernas täckningskartor. 
Dessa har i en annan studie4 visat sig vara kraftigt överdrivna. Undersökningen visar att 
överensstämmelsen mellan operatörernas utlovade täckning och den uppmätta täckningen i de 
områden där PTS har utfört stickprovsmätningar skiljer sig åt mellan operatörerna. I nio av tio 
mätområden lever Telia upp till eller överträffar den täckning som de presenterar på sin 
webbplats. Operatörerna Tele2 och Telenor överskattar sin täckning och lever endast upp till 
den presenterade täckningen i ett av tio mätområden. Mobiloperatören 3 redovisar en täckning 
som överensstämmer med PTS mätningar i fyra av de tio mätområdena.

* Alla siffror i tabellen är avrundade. Det innebär att i ett område där 0% saknar bredband eller 100% har 
tillgång till en bredbandsteknik eller hastighet kan det finnas hushåll och företag som saknar bredband 
med den tekniken eller hastigheten.
4 Rapport om stickprovsmätningar av mobiltäckning (N2013/2537/ITP), PTS, 2013-06-28
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Figur 5 Operatörernas täckningskart jämfört med uppmätta mätvärden i områden med dålig 
täckning

Dessutom indikerar PTS stickprovsmätningar av datahastighet i många fall att varken de 
uppmätta medelhastigheterna (endast en fjärdedel av fallen) eller de uppmätta 
maxhastigheterna (endast en tredjedel av fallen) når de av operatörerna angivna upp-till-
hastigheterna. Detta gäller speciellt de av operatörerna angivna högsta upp-till-hastigheterna 
från 30 Mbit/s upp till 80 Mbit/s.
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5.2 Befintlig fiberinfrastruktur och mobilmaster
Nedanstående kartor visar befintlig fiberinfrastruktur och var mobilmasterna i kommunen är 
placerade.

Figur 7 Befintligt fiberinfrastruktur i Gävle 
kommun

Figur 6 Placering av mobilmaster i Gävle kommun
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5.3 Anslutna orter
Nedanstående specificeras vilka tät- och småorter där fiber finns utbyggt till orten samt om 
fiberutbyggnad fram till slutkund har skett. Den visar också i vilka orter det finns tillgång till xDSL

Tätorter

Tätort
Land-areal 

hektar
Folkmängd 
2010-12-31

Täthet 
Inv/km2

Fiber fram 
till ort

ADSL till 
kund

Fiber till 
kund

Berg 
(Hedesunda) 50 213 422 X X -
Bergby 189 816 432 X X X
Björke 60 349 582 X X X
Bönan 79 316 400 X X -
Forsbacka 172 1 702 991 X X X
Forsby 87 651 748 X X X
Furuvik 110 575 524 X X X
Gävle 4 245 71 033 1 673 X X X
Hagsta * X X -
Hamrångefjärden 157 509 324 X X X
Hedesunda 168 1 028 613 X X X
Lund 113 444 394 X X -
Norrlandet 114 329 288 X X X
Norrsundet 224 968 433 X X X
Sälgsjön 28 207 737 X - -
Totra 76 273 360 X X -
Trödje 70 333 476 X X X
Valbo 824 7 065 858 X X X
Åbyggeby 145 811 559 X X X

Tabell 1 Fiberanslutna tätorter

Till samtliga tätorter i Gävle kommun finns det fiber fram till orten. Någon form av utbyggnad till 
kund har skett i alla tätorter utan fem.

Småorter

Småorter
Land-areal 

hektar
Folkmängd 
2005-12-31

Fiber fram 
till ort

ADSL till 
kund

Fiber till 
kund

Alborga 550 66 - X -
Allmänninge (nordöstra delen) 598 100 - X -
Allmänninge (sydvästra delen) 729 79 - X -
Axmar by 190 125 X X -
Backa (Valbo) 639 53 - X -
Berg + Sjökalla 250 61 X X -
Björke (östra delen) 815 188 - X -
Brunnsvik 349 51 - - -
Eskön + Esköränningen 238 106 X - -
Finnböle 235 56 X X -
Grinduga 1 255 65 - X -
Harkskär 314 118 X X -
Hillevik 2 263 165 X X -
Hillsjöstrand 263 51 - X -
Hillsjöstrand 743 152 - X -
Hästbo 367 72 X - -
Lövåsen + Dansheden 383 52 X X -
Mårtsbo 287 137 X X -
Norra Åbyggeby * - X -
Oppala 604 147 - X -
Oppala (nordöstra delen) 379 73 - X -
Sikvik 378 61 - X -
Småmuren 309 100 - - -
Totra 649 58 X X -
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Utvalnäs 473 156 X X -
Åbyggeby (tegelbruket) 382 64 X X X
Ölbo 293 118 X X -
Östanbäck + Lund 388 65 X X -

Tabell 2 Fiberanslutna småorter i Gävle kommun

Hälften av kommunens småorter har alltså fibernät fram till orten. Utbyggnad till kund har 
hittills endast skett till Åbyggeby.

De kommande kartorna visar geografisk tillgång till bredband av olika hastigheter och tekniker. 

Gävle kommun har delats in i kvadrater om 250 gånger 250 meter och andelen med tillgång till 
en viss teknik och hastighet motsvaras av en färg. Endast ytor där det finns hushåll eller företag 
är färglagda. Att en yta varken är grön, gul, orange eller röd innebär alltså att det varken finns 
hushåll eller företag i det området.

Med tillgång avses att man på kort tid och utan särskilda kostnader kan beställa bredband till 
adressen för en stadigvarande bostad eller ett fast verksamhetsställe.
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5.4 Funktionell tillgång till internet (1 Mbit/s)
Hastigheten 1 Mbit/s är den nivå som regeringen 
har definierat så som ”funktionell tillgång till 
internet” och är att betrakta som något som ingår i 
”existensminimum”.

I kartan till höger kan man utläsa att oavsett var 
företag och hushåll i Gävle kommun ligger kan man 
idag få bredband till en hastighet om 1 Mbit/s.

En karta över vilka som har tillgång till 3 Mbit/s 
visar samma bild; överallt i kommunen där det 
finns hushåll och företag, finns det även tillgång till 
bredband med en kapacitet på 3 Mbit/s. 5

Hastighet Tätort Landsbygd
Saknar bredband 0%* 0%*
1 Mbit/s eller mer 100%* 100%*
3 Mbit/s eller mer 100%* 100%*

* Alla siffror i tabellen är avrundade. Det innebär att i ett område där 0% saknar bredband eller 100% har 
tillgång till en bredbandsteknik eller hastighet kan det finnas hushåll och företag som saknar bredband 
med den tekniken eller hastigheten
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5.5 Tillgång till xDSL

Det fasta nät som idag når flest hushåll och 
företag är telenätet som erbjuder bredband via 
tekniken xDSL. Kartan till höger visar tillgången till 
xDSL i Gävle kommun.

Fastän 98 % av Gävles hushåll och företag har 
tillgång till xDSL har betydande delar av 
landsbygden ej tillgång till denna teknik, vilket de 
röda områdena i kartan illustrerar. I dessa 
områden hänvisas man till mobila anslutningar för 
att få tillgång till bredband om minst 1 Mbit/s.

Teknik Tätort Landsbygd
xDSL 99% 69%



18

5.6 Tillgång till mobilt bredband

Överallt där det finns hushåll och företag i 
kommunen, finns det även det tillgång till 3G. 
Kartan till höger visar var hushåll och företag har 
tillgång till 4G.

Tillgång i tätort respektive landsbygd fördelar sig 
enligt följande tabell.6

Teknik Tätort Landsbygd
3G 100%* 100%*
4G (LTE) 100%* 97%

PTS bredbandskartläggning kartlägger endast 
tillgången till fast bredband vid hushåll och 
arbetsställen – dvs. vid fasta punkter. Mobilnät 
som medger bredband ingår i kartläggningen om 
de täcker hushåll och arbetsställen. Detta ska 
inte sammanblandas med tillgången till mobilt 
bredband i bemärkelsen att bredbandet kan 
användas överallt där det finns täckning.

6 Alla siffror i tabellen är avrundade. Det innebär att i ett område där 0% saknar bredband eller 100% har 
tillgång till en bredbandsteknik eller hastighet kan det finnas hushåll och företag som saknar bredband 
med den tekniken eller hastigheten
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5.7  Tillgång till fiber
Observera att med tillgång till fiber avses i 
kartläggning av PTS att hushållen och företagen 
på kort tid och utan särskilda kostnader kan 
beställa ett internetabonnemang via fiber. 

Det är inte troligt att mobil anslutning i någon 
större grad kommer kunna bidra till att nå 
målet om att 90 % av hushållen och 95 % av 
företagen ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. 
Orsaken ligger i fysikaliska begränsningar, 
utbyggnad av master och räckvidd. 

Den enda teknik som klarar riktigt höga 
hastigheter och som möter framtida behov är 
fiber. Tillgången till fiber finns framförallt i 
Gävle och Valbo tätorter. I övriga tätorter, 
småorter och landbygd är tillgången fortfarande 
låg. Tabellen nedan visar att tätorterna har 
relativt god tillgång till fiberbaserat bredband, 
medan landsbygden är avsevärt mindre 
utbyggd.

Teknik Tätort Landsbygd
Fiber 61% 10%
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5.8 Befolkning med tillgång till 50 Mbit/s
Med tillgång 50 Mbit/s avses att hushållen och företagen på kort tid och utan särskilda 
kostnader kan beställa ett internetabonnemang via fiber- eller kabel-tv-nät uppgraderats till 
senaste teknik (till DOCSIS 3.0). 

PTS tolkar detta som att fastigheten där hushållet eller företaget ligger skall vara anslutet till 
fiber- eller kabel-tv-nät för att anses ha tillgång till denna hastighet. Av Gävle kommuns 
befolkning på omkring 95 000 invånare har drygt 60 000 tillgång till en bredbandstjänst om 
minst 50 Mbit/s.

Befolkning med tillgång till 50 Mbit/s Tillgång Ej tillgång Totalt

Tätort 59 946 31 153 91 099
Landsbygd 520 3 813 4 333

Totalt 60 466 34 966 95 432

Tabell 3 Befolkning i Gävle kommun 1 okt 2012 med tillgång till 50 Mbit/s

Detta innebär att 63 % av Gävle kommuns befolkning i tätort har till gång till 50 Mbit/s, vilket 
både är högre än riksgenomsnittet och överträffar samtliga övriga kommuner i Gävleborgs län. 
Det ska dock tilläggas att utbyggnadstakten mellan 2010-2012 har varit låg och fortsätter den i 
samma takt de kommande åren, kommer endast drygt 70 % ha tillgång till 50 Mbit/s 2020. För 
att nå de kommunala, regionala och nationella målen behöver utbyggnadstakten alltså öka.

5.9 Arbetsställen med tillgång till 50 Mbit/s
Av Gävles 7 400 företag har idag 4 400 tillgång till fiber. 

Arbetsställen med tillgång till 50 Mbit/s Tillgång Ej tillgång Totalt

Tätort 4 292 2 515 6 807
Landsbygd 54 571 625

Totalt 4 346 3 086 7 432

Tabell 4 Arbetsställen med tillgång till 50 Mbit/s

Detta ger att 58 % av företagen, har tillgång till bredband 50Mbit/s, vilket är en relativ hög siffra 
i relation till länet och riksgenomsnittet. Idag har 9 % av företagen i Gävle kommuns landsbygd 
tillgång till en bredbandstjänst om minst 50 Mbit/s.

5.10 Marknadssituation
I Gävle kommuns centrala delar har Gävle Energi AB, Trafikverket ICT, Svenska kraftnät, 
TeliaSonera AB och Borderlight AB fibernät i varierande utsträckning. Idag är det är endast Gävle 
Energi och TeliaSonera som bygger ut fibernät. Ingen annan aktör har hittills visat intresse för att 
anlägga fibernät.

Det finns en konkurrens mellan TeliaSonera och Gävle Energi på fibermarknaden, främst i 
centrala Gävle, vilket gynnar andra operatörer som Tele2, Telenor, Teracom, TDC, 
Bredbandsbolaget, Net4Mobility, Hi3G och ComHem som saknar egen infrastruktur. Ett stort 
antal av marknadens operatörer hyr fiberförbindelser och kapacitet i Gävle Energis nät för att 
erbjuda sina tjänster till företag och bostadsrättsföreningar eller för att ansluta master för 
mobilt bredband.
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Utanför centrala Gävle finns förutom Gävle Energi endast TeliaSonera som har fibernät. Det är 
endast Gävle Energi som aktivt bygger ut fibernät idag. Ingen annan aktör har visat intresse för 
att anlägga nät.

Utanför centrala Gävle finns ingen märkbar konkurrens på marknaden för fiberförbindelser eller 
tjänster som produceras över fibernätet.

Gävle Energi AB hyr idag ut svartfiber och kapacitetstjänster på ett konkurrensneutralt sätt i 
stadsnätet och i småorter och lansbyggd och har som kommunikationsoperatör ansvaret för att 
tillhandahålla slutkundstjänster via en stor mängd tjänsteleverantörer. 

På senare tid har det skett en utbyggnad av mobila 4G-nätet i kommunen. Ett antal centralt 
placerade master har anslutits med fiber och det finns önskemål att ansluta fler master.

Gävle kommun har fastställda rutiner för schakt och återställning i kommunal mark.

5.11 Robusthet
I takt med att samhällets beroende av telefoni, internet och andra elektroniska 
kommunikationer ökar, blir det allt viktigare att säkerställa tillgängligheten i näten.

För att säkerställa denna och minimera antalet avbrott i nätet bör Gävle kommun eftersträva att 
redundanta7 förbindelser byggs så långt det är möjligt. Detta gäller såväl det fysiska nätet som 
anslutningen till internet för kommunens egen verksamhet.

Gävle Energi stadsnät ska så långt det går byggas enligt SSNF och PTS rekommendationer om 
robusta nät och noder.

7 Möjlighet för datatrafiken att ta en annan väg om det blir ett avbrott i kommunikationen exempelvis 
genom att en fiberkabel grävs av.
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6. Vision, mål och handlingsplan för Gävle kommun 

6.1 Vision
”I Gävle har vi bredband i världsklass. Vi främjar utveckling och tillväxt genom högkvalitativt och 
tillgängligt bredband.”

6.2 Mål
I likhet med länets målsättning ska alla hushåll och företag ska ha goda möjligheter att använda 
sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. I konkreta termer innebär detta

 År 2020 har 95 procent av företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
 År 2020 har 90 procent av hushållen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Målen följs upp mot PTS årliga bredbandskartläggningar.

6.3 Handlingsplan
Gävle kommun ser tillgång till bredband som en viktig tillväxt- och utvecklingsfråga och bedriver 
därför ett aktivt arbete inom området. För att nå bredbandsmålen har Gävle kommun för avsikt 
att genom det kommunala bolaget Gävle Energi AB fortsätta att bygga, vidmakthålla och 
utveckla IT-infrastruktur med hög kapacitet inom hela kommunen. 

Utbyggnaden fokuseras på byggnation av fiberbaserade bredbandsnät då denna teknik är en 
grundförutsättning för såväl fasta som mobila bredbandsnät i framtiden. Bredbandsnäten ska 
kunna tillgodose både befintligt och framtida behov av kapacitet och tillgänglighet.

Vidare ska kommunen tillsammans med Gävle Energi:

1. Arbeta fram kommunala bredbandsstrategier
Gävle kommun tar fram en bredbandsstrategi (detta dokument). Strategin innehåller 
klargörande av kommunens roll och offentliggör kommunens avsikter och ambitioner på 
bredbandsområdet. Bredbandsstrategin tydliggör även behovet av bredband samt uppskattade 
kostnader för utbyggnad av bredband i småorter och landsbygd. Kommunens bredbandstrategi 
beskriver också kommunens behov av stödmedel som behövs för att kunna genomföra 
bredbandsstrategin. Kommunens behov av stödmedel kommer även ligga som underlag för 
länsstyrelsens sammanställning av det totala behovet av stödmedel för Gävleborg.

Denna bredbandsstrategi kommer även vara ett underlag till kommunens översiktsplan.

2. Arbeta fram en genomförandeplan av bredbandstrategin
Efter att bredbandstrategin är antagen i kommunfullmäktige kommer kommunen ta fram en 
genomförandeplan som beskriver hur kommunen tänker genomföra den beslutade 
utbyggnaden. Genomförandeplanen kommer att integreras i kommunens löpande 
översiktsplanering. 

3. Verka för regional samverkan
Gävle kommun ska arbeta för att planering och utbyggnad av bredband så långt som möjligt ska 
samordnas med satsningar på nationell och regional nivå. Samverkan ska ske med Regionen och 
grannkommunerna. Gävle kommun ska ingå i eventuella initiativ som länsstyrelsen ordnar för 
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regional och kommunal samverkan kring bredband. Kommunen kommer även att optimera 
utbyggnad till småorter och landsbygd i samverkan med närliggande kommuner som Sandviken, 
Söderhamn, Älvkarleby och Ockelbo. Genom partnerskap på regional och kommunal nivå och 
samverkan mellan närliggande kommuner kommer en utbyggnad att göras på det mest 
kostnadseffektiva sättet för att minimera investeringarna. 

4. Verka för konkurrens på bredbandsmarknaden
Kommunen skall verka för konkurrens på bredbandsmarknaden och för att de bredbandsnät 
som byggs ut i kommunen är öppna och operatörsneutrala.

5. Kommunicera behovet och nyttan av bredband
Vidare ska kommunen informera hushåll och företag om nyttan av, och hur de kan arbeta för att 
få tillgång till bredband. Gävle kommun bör ta fram kommunikationsplaner för hur behovet och 
nyttan av bredband ska kommuniceras. Bredbandsfrågorna måste upp på alla agendor.

6. Stötta ideella krafter 
Kommunen ska stötta ideella krafter för att bygga ut bredband på landsbygden genom att 
uppmuntra och tillvarata lokala initiativ.

Den ska även bistå byalag, föreningar och samfälligheter vid planering och byggnation av 
bredbandsnät inom deras områden och i den mån det är möjligt hjälpa dem att söka bidrag för 
utbyggnad av bredband.

7. Skapa förutsättningar för att nyttja befintlig infrastruktur
Skapa förutsättningar för att nyttja befintlig och framtida infrastruktur samt stimulera 
marknadsmässiga förutsättningar.

8. Aktivt bevaka tillgång till offentligt stöd
Offentligt stöd har bedömts vara nödvändigt för att kommunen ska kunna nå uppsatta mål. 
Kommunen ska bevaka stödformer från EU:s strukturformer som möjliggör utbyggnad och 
förtätning av fast och mobilt bredband.

9. Säkerställa tillgång till bredband vid nybyggnation
Kommunen ska arbeta för att tillgången till bredband säkerställs vid nybyggnad genom att 
utrymme för bredband ges i de planer som tas fram, både på översikts- och detaljplanenivå.

10. Verka för robusta nät
Gävle kommun ska arbeta utifrån att bredbandsnät byggs enligt SSNF och PTS 
rekommendationer om robusta nät och robusta noder.

Vidare ska den verka för att ledningsägare registrerar sina intresseområden i ledningskollen 
samt använder ledningskollens funktioner för samordning, planering och ledningsanvisning.

11. Ansluta alla kommunalägda fastigheter till fibernätet
Arbeta utifrån att samtliga kommunägda fastigheter ska vara anslutna till fiberoptiskt 
bredbandsnät.

12. Kommunens ledande företrädare ska bevaka länets intressen i bredbandsfrågan
Ledande kommunala företrädare bör arbeta för att påverka de centrala beslutsfattarna i länet 
och för att tydliggöra kommunens behov och ambitioner för departement PTS, Jordbruksverket 
med flera. Kommunen ska ses som en handlingskraftig kommun med god kompetens i 
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bredbandsfrågorna. Kommunen bör därmed bli en given part i diskussioner om bredband som 
sker på central nivå.

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

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

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

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

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

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

 En nätinvestering som innebär orter binds samman eller bidrar till redundans8 
prioriteras framför investeringar som inte får sådana effekter.

8 Redundans innebär möjlighet för datatrafiken att ta en annan väg om det blir ett avbrott i 
kommunikationen exempelvis genom att en fiberkabel grävs av.



25

7. Ansvar för bredbandsfrågorna

7.1 Kommunerna
Formellt sett tillhör inte bredbandsfrågan det kommunala kärnuppdraget men många 
kommuner ser bredband som en viktig utvecklingsfråga och bedriver därför ett aktivt arbete 
inom området. Kommunernas bredbandsarbete är med andra ord frivilligt, med undantag av 
ansvaret i plan- och bygglagen.

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag (PBL) i kraft. I den nya PBL har det förts in en 
grundläggande bestämmelse om att hänsyn ska tas till elektronisk kommunikation vid 
planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked.

Enligt 2 kap. 5§ punkt 3 vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt.

7.2 Region Gävleborg/Nya Regionkommunen
Region Gävleborg/Nya Regionkommunen ska vara en gemensam organisation för kommunerna 
och landstinget för att ta tillvara regionens möjligheter och främja dess utveckling. De ska 
initiera och svara för att aktiviteter genomförs.

Regionkommunens uppgifter är att, i egenskap av Samverkansorgan i Gävleborgs län (enligt 3 § 
lagen om samverkansorgan i länen):

- Utarbeta program för länets utveckling som kommunerna och landstinget avser att 
genomföra i samarbete med andra parter.

- Samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av program.
- Som ägare av det gemensamma nätet RegNet samt funktioner i nätet (såsom 

kommunmolnet) koordinera insatser och utveckling i nätet.

7.3 Länsstyrelsen Gävleborg
Enligt Länsstyrelseinstruktionen ska Länsstyrelsen arbeta med infrastruktur. Enligt förordning 
(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ska länsstyrelsen enligt 5 kap. 9§ ge stöd 
till projekt som ska anlägga, bygga ut och uppgradera bredband. Enligt regleringsbrevet för 2012 
ska Länsstyrelsen:

- verka för att målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige nås.
- redovisa och kommentera utvecklingen i länet inom IT-infrastrukturområdet, med särskild 

inriktning på mindre tätorter, småorter och landsbygd, samt hur man har bistått Post- och 
telestyrelsen (PTS) i dess uppdrag att följa tillgång- en på IT-infrastruktur.

- främja anläggning av kanalisation enligt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av 
kanalisation. Redovisa och kommentera vilka aktiviteter som har genomförts för att 
främja användningen av stödet och hur stödet har an- vänts samt redovisa statistik över 
antalet inkomna ansökningar.
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8. Kostnad och finansiering

8.1 Förutsättningar att nå målen
Ungefär 96 % av befolkning i Gävles kommun bor i tätort eller småort. Endast 4 % bor på 
landsbygd. Det innebär att Gävle har goda förutsättningar att nå de kommunala, regionala och 
nationella målen om bredbandsutbyggnad. Rent generellt är det avsevärt dyrare att ansluta 
boende på landsbygd än i tätort, eftersom de geografiska avstånden är längre och 
befolkningstätheten lägre. Det är helt enkelt färre kunder som kan dela på kostnaden för 
anslutningen.  Vad gäller företagen så är det en större andel som finns utanför tätorten. Ca 92 % 
finns dock i tätort och småorter.

I Gävleborgs Bredbandsstrategi 2012-2020 finns en beräkning som utgår från att man ansluter 
100 % i tätorter och i småorter och sedan ansluter så många hushåll på landsbygd som krävs för 
att nå 90 % i länet som helhet. Denna rapport utgår från samma metodik.

Kostnaden per anslutet hushåll är betydligt högre på landsbygd än i tätort, beroende på att 
hushåll och företag ligger längre ifrån varandra och mer schaktning krävs. Men där finns å andra 
sidan goda möjligheter till offentliga stödmedel.

Eftersom förutsättningarna ser väldigt olika ut mellan att ansluta ett företag eller hushåll i tätort, 
jämfört med utanför tätort, så har två olika kalkyler gjorts i förarbetet till denna rapport.

1. En kostnadskalkyl för att ansluta 100 % i tätort, som antas kunna ske utan inblandning av 
offentliga medel.

2. En kalkyl för att nå 90 % av återstoden av befolkningen och företagen i kommunen.

För att nå målet om 90 % av alla hushåll och 95 % av alla företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 
2020 krävs att tätortsutbyggnaden (punkten 1 ovan) genomförs i sin helhet samt åtminstone 
delar av den övriga utbyggnaden (punkten 2 ovan).

8.2 Investering för anslutning av 100 % av tätort
Den totala investeringen i fibernät för att ansluta återstoden av hushåll och företag för att 
därmed uppnå 100 % anslutningsgrad i tätort uppgår enligt beräkningar i förarbetet till denna 
rapport till omkring 374 miljoner kronor. Osäkerheten är dock stor eftersom många faktorer 
påverkar kostnaden och med en felmarginal på +/- 25 % så är investeringens storlek mellan 280 
och 470 miljoner kronor. I detta ingår kostnader för stamnät samt access- och fastighetsnät.

Typ av investering Totalsumma

Investeringar i stamnät 61 880 122
Investeringar i fastighetsnät/accessnät 312 098 362

Summa 373 978 484

Figur 8 Investeringar i stamnät och access-/fastighetsnät i tätorten

8.2.1 Finansiering
Finansiering för anslutning av 100 % av tätorterna bedöms kunna göras i huvudsak på 
marknadsmässig grund och utan offentlig finansiering. Den största delen av finansiering står 
fastighetsägarna för genom anslutningsavgifter och fastighetsnät.
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8.3 Investering för anslutning av 90 % utanför tätort
Utanför tätorter i Gävle kommun återstår uppskattningsvis att ansluta cirka 60 hushåll i 
flerbostadshus, 2 750 villor och 800 företag till fiber för att nå en 90-procentig anslutningsgrad.

Återstående objekt Hushåll/företag

Hushåll i flerbostadshus 50
Villor 2 350
Företag 810

Tabell 5 Antal hushåll/företag utanför kommunens tätorter som saknar tillgång till 100Mbit/s

Medan tätorterna kan anslutas på kommersiell grund, ser situationen annorlunda ut på 
landsbygden. Kostnaden per anslutet hushåll är betydligt högre än i tätort, men det finns å andra 
sidan goda möjligheter till offentlig finansiering. Följande avsnitt estimerar kostnaden för att 
ansluta alla småorter samt mindre byar (minst 10 hus). 

Utbyggnaden på landsbygden är framförallt tänkt att ske i regi av byalag. 
Kommunens/stadsnätets roll är att se till att skapa förutsättningar för byarna och detta kan ske 
genom att ett landsbygdsnät byggs ut med överlämningspunkter.

I förarbetet till denna rapport har landsbygden delats in i 101 tänkta byalag. Därefter har 
kostnaden beräknats för att ansluta dessa byalag genom stamnätsutbyggnad på landsbygden.

Den totala Investeringen i stamnät för att förse de 101 byarna med anslutningspunkter har 
uppskattats till knappt 29 miljoner kronor enligt nedanstående:

Objekt Antal Pris Summa

Bredbandsskåp för aktiv utrustning (st) 15 100 000 1 500 000
Markskåp för passiv utrustning (st) 86 25 000 2 150 000
Brunnar (st) 50 15 000 750 000
Schakt i råmark/vägbana (m) 96 890 150 14 533 500
Kanalisation 40/32 mm rör, 2 st (m) 193 780 8 1 550 240
192-fibers kabel (m) 101 800 45 4 581 000
48-fibers ODF:er (st) 202 1 000 202 000
Flottning av kabel (m) 101 800 10 1 018 000
Markeringsband (m) 101 800 2 203 600
Fibersvetsning, antal 48-fibers ODF:er (st) 202 10 000 2 020 000

Summa 28 508 340

Tabell 6 Investering i nytt stamnät till landsbygden

Investeringen i access- och fastighetsnät beräknas till 96 miljoner kronor enligt nedanstående 
sammanställning.

Investeringar Kostnad

Flerbostadshus 225 000 kr
Villor 72 900 000 kr
Företag 23 323 187 kr

Summa 96 448 187 kr

Tabell 7 Investeringar i access-/fastighetsnät på landsbygd

Den totala investeringen för att nå 90 % av alla hushåll och företag utanför tätorterna 
uppskattas därmed till 125 miljoner kronor. Osäkerheten är dock stor, med en felmarginal på 
25 % så är den totala investeringens storlek mellan 95 och 155 miljoner kronor.
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8.3.1 Finansiering
Utbyggnaden av stamnätet antas kunna finansieras till 50 % med statliga stödmedel 
(Tillväxtverket, PTS, Jordbruksverket). Resterande del av investeringen i stamnät delas lika på 
operatörer och offentlig medfinansiering.

För utbyggnad av accessnät i byarna antas 50 % komma från statliga stödmedel. Resterande del 
står invånarna för, det vill säga fastighetsägarna. 

8.4 Sammanfattning
Investeringen att ansluta återstoden av samtliga hushåll och företag inom kommunens tätorter 
uppskattas till mellan 280 och 470 miljoner. För att även ansluta 90 % av hushåll och företag 
utanför tätorterna skulle ytterligare investeringar krävas på 95 till 125 miljoner

Fastighetsägare,
50%

Operatör
35%

Statliga stödmedel,
13%

Offentlig
medfinansering, 1%

Finansiering av 100% anslutning i tätorterna och 90% anslutning
utanför tätorterna

9. Offentliga stöd till bredband
För att man i Gävleborg ska kunna möjliggöra en omfattande bredbandsutbyggnad krävs det 
ekonomiskt stöd från de offentliga aktörerna. Behovet av ett statligt stöd likt det som fanns 
under början av 2000-talet har bedömts som nödvändigt för att länet ska kunna nå sina mål. De 
stöd som finns tillgängliga idag anses inte vara tillräckliga.

Regeringen har för åren 2012-2014 beslutat om 300 miljoner kronor till bredband som ska 
fördelas genom Landsbygdsprogrammet. Av dessa fick Gävleborg 12 miljoner. Regeringen har 
också beslutat om 120 miljoner till kanalisationsstöd som ska fördelas mellan länen under 2012-
2014. Gävleborg fick 4,9 miljoner. Post- och telestyrelsen (PTS) har fått 75 miljoner till att 
medfinansiera Landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet.

Annars är situationen beträffande bidrag för tillfället generellt sett att beteckna som oklar. 
Samtidigt som det från politiskt håll kommer signaler om vikten av snabb utbyggnad samt beslut 
om ytterligare anslag för att stödja övergripande bredbandsmål, finns en otydlighet i regelverk, 
ansvarsfördelning samt hur stöden i praktiken ska realiseras. Till detta kommer det faktum att 
det skiljer i tillämpning av regelverk mellan olika Länsstyrelser.
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Noterbart ur ett kassaflödes- och likviditetsperspektiv är det faktum att hela bidraget betalas ut i 
efterskott, mot faktura.

Finansiering med offentliga medel av bredbandsutbyggnad kan ske, eller har kunnat ske med 
bland annat följande stödformer: 

 Landsbygdsprogrammet
 Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 Regionala tillväxtmedel 
 Kanalisationsstöd 
 Regionala tillväxtmedel (1:1-medel)
 PTS medfinansiering till bredbandsutbyggnad samt anslag till robusta nät
 ROT-avdrag

9.1 Landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket)
Genom landsbygdsprogrammet har organisationer, ideella och ekonomiska föreningar, 
byaföreningar och kommuner kunnat söka stöd för att anlägga bredband i områden där 
utbyggnad inte sker på ren kommersiell grund. Reglerna har varit något mer öppna än för EU-
medel från Tillväxtverket. Ett krav för ansökan har dels varit att en marknadsanalys genomförs 
och publiceras som att anläggningen ska utgöras av ett så kallat öppet nät som kan användas av 
flera operatörer och tjänsteleverantörer. 

Stödet var i form av ett projektstöd som kan sökas vid nyanläggning eller uppgradering av 
befintligt bredband, och när man ska förbereda för bredband genom anläggning av kanalisation 
(tomrör) och dra fiber. I praktiken har stöd kunnat sökas för utbyggnad av ortsammanbindande 
nät och områdesnät. Jordbruksverket har inte godkänt projektmedel för utbyggnad där det 
redan finns utbyggda nät. Offentlig medfinansiering krävs. Jordbruksverket har stått för upp till 
75 % av kostnaden.

Då Jordbruksverkets program utnyttjats dåligt, har statens fördelat 95 miljoner kronor till PTS. 
Dessa medel har kunna användas som offentligt medfinansiering vid ansökan om projektmedel 
från Jordbruksverket (man ansöker om båda).

Tilldelade medel för nuvarande jordbruksprogram är förbrukade eller redan öronmärkta. Nytt 
system och nya pengar ska erbjudas från och med år 2014. Så här ser tidsplanen ut just nu. Det 
svenska landsbygdsprogrammet kommer att beslutas i början av 2014. Därefter skickas det till 
EU-kommissionen för godkännande. Kommissionen har 6 månader på sig att godkänna 
landsbygdsprogrammet. Delar av projekt- och företagsstöd i landsbygdsprogrammet startar 
under 2014. Enligt landsbygdsminister Eskil Erlandsson kommer stöd till investeringar för 
bredband att finnas med 2014.

9.2 Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (Tillväxtverket)
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) syftar till att skapa konkurrenskraft på regional 
nivå, exempelvis genom infrastruktursatsningar. Fonden kan vara aktuell för större 
bredbandsprojekt, till exempel för investeringar i det stomnät som byanätet sedan ansluts till. 
Offentlig medfinansiering krävs. Stöd har inte beviljats för utbyggnad där det redan finns 
utbyggda fibernät. Stöd har inte heller beviljats för utbyggnad på enskild fastighet (ansluta 
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byggnad). För ansökan ska en detaljerad projektbeskrivning med redovisning av befintliga nät 
samt tänkt utbyggnad redovisas. Det finns inget direkt krav, men det är även bra att kunna 
redovisa en marknadsanalys som pekar på marknadsintresse att bygga bredband i det område 
ansökan omfattar. Sökande ska vara kommun, eller kommunalt bolag. EU står för max 50 % av 
kostnaderna. Resterande del ska utgöra annan offentlig medfinansiering.

Gävleborg län ingår i EU:s programområde Norra Mellansverige och administreras av 
Tillväxtverkets kontor i Gävle. Medlen hos Tillväxtverket är nu slut i väntan på nästa 
programperiod och det ligger ansökningar från flera kommuner hos Länsstyrelsen. I Norra 
Mellansverige har 5 insatsområden prioriterats i det nya programutkastet, däribland Utbyggnad 
av bredband och IKT-lösningar. Men det ska observeras att i förhandlingarna med Kommissionen 
kan det komma justeringar både vad gäller antalet insatsområden och innehåll.

Den nya programperioden börjar i januari 2014 men programmen förväntas inte vara sökbara 
förrän någon gång sommaren eller hösten 2014, det beror helt på när programmen godkänns i 
Kommissionen. 

9.3 Regionala tillväxtmedel
Bidrag till bredbandsutbyggnad (projekt) kan sökas av regionala tillväxtmedel. En viktig grund för 
möjligheten att få del av dessa medel är att projekten på ett tydligt sätt ska främja näringslivets 
utveckling och tillväxt. Projektstöd kan sökas av organisationer och juridiska personer såsom 
exempelvis föreningar, stiftelser, och kommuner. Dock inte av enskilda företag. Bidragen kan till 
högst 50 procent medfinansiera projekt som överensstämmer med regionalt utformade 
strategier och program. I största möjliga mån ska dessa medel användas som medfinansiering till 
projekt där EU:s strukturfonder är en del av finansieringen.

9.4 Kanalisationsstöd
Kanalisationsstöd är ett statligt stöd som ges till projekt där man anlägger kanalisation för IT- 
infrastruktur. Stödet kan sökas av kommuner, företag, samfällighetsföreningar, ekonomiska 
föreningar eller privatpersoner och kan bara lämnas till projekt i områden där utbyggnad av 
sådan infrastruktur inte bedöms kunna ske på marknadsmässig grund inom tre år.

Kanalisationsstödet kan uppgå till maximalt 50 procent av stödberättigade kostnader. Till 
kostnader som får räknas in i underlaget hör projektering, material, arbete, maskinhyra m.m. 
Kostnader för att utnyttja mark får inte räknas med. Företag som äger IT-infrastruktur ska ha 
tillträde till kanalisationen på ett icke-diskriminerande sätt. Icke-diskrimineringskravet gäller 
under fem år från den dag då projektet färdigställdes. Ansökan om stöd lämnas in till 
Länsstyrelsen som fattar beslut om stödet och stödets storlek. Stöd som beviljats betalas ut efter 
det att projektet genomförts och redovisats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Örebro län 
ansvarar för fördelningen av det totala stödbeloppet mellan länen. Den som söker 
kanalisationsstöd kan även ansöka om medfinansiering från PTS, vilket görs via Länsstyrelsen.

9.5 PTS – medfinansiering samt robusta nät
PTS kan lämna stöd till bredbandsutbyggnad dels i form av medfinansiering inom ramen för 
projekt som söker stöd för bredbandsutbyggnad via Landsbygdsprogrammet eller 
kanalisationsstöd, och dels i form av robusthetsmedel i syfte att skapa redundanta och säkrare 
nät. 



31

Inom ramen för det senare bedriver PTS, tillsammans med aktörerna inom sektorn, ett offentlig-
privat samarbete för robusta elektroniska kommunikationer. Arbetet har finansierats av 
operatörerna genom en s.k. beredskapsavgift till PTS, och av staten genom anslag för samhällets 
krishanteringsförmåga. Ansökan om stöd söks länsvis av Länsstyrelsen.

9.6 ROT-avdrag
En grundläggande förutsättning för att skattereduktion för husarbete ska kunna medges är att 
arbetet ska vara utfört i eller i nära anslutning till en bostad som sökanden själv helt eller delvis 
nyttjar för bostadsändamål. Skattereduktion för husarbete kan således medges för arbeten i 
såväl permanentbostad som fritidsbostad. Skattereduktion medges även för småhus som 
innehas med tomträtt och småhus på ofri grund. Utöver arbetskostnader enligt andra stycket 
ovan så är det inte möjligt att erhålla avdrag för några installationer för bredband inne i 
bostaden. 

För hyreslägenheter och bostadsrätter är rekvisiten utformade på så sätt att det i princip inte är 
möjligt att erhålla avdrag för installation av bredband. Det finns inget medfinansieringskrav. 
Däremot erhåller den fysiska personen ifråga en direkt reduktion av arbetskostnaden på 50 %. 
Skattereduktion för utgift för och förmån av husarbete kan medges fysisk person som vid 
beskattningsårets utgång har fyllt 18 år och som är obegränsat skattskyldig under någon del av 
beskattningsåret. Även den som är begränsat skattskyldig har i vissa fall rätt till skattereduktion.

9.7 Rekommendation i bidragsfrågan
Bedömningen är att dagens oklara läge kommer att tydliggöras under första halvåret 2014, och 
att möjligheterna för att få utbyggnadsstöd i Gävle kommun är goda. Rekommendationen är 
därför att man går vidare med arbetet att hitta en så optimal lösning som möjligt för kommunen 
och att man utifrån denna, om Gävle kommuns beslut så kräver, ansöker om olika bidrag så 
snabbt som möjligt. Tidpunkten för inlämnandet av ansökan kan komma att ha stor betydelse. 
Detta då det förväntas ett stort antal ansökningar under kommande år.
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10. Definitioner

Bredband i världsklass – Bredband med hög överföringshastighet om minst 100 Mbit/s.

Kanalisation – Tomma rör som grävs ner och som vid ett senare skede kan användas för att 
förlägga fiberkabel i.

Landsbygd – område som finns utanför tätort och småort och som har en låg befolkningstäthet.

Redundans – möjlighet för datatrafiken att ta en annan väg om det blir ett avbrott i 
kommunikationen exempelvis genom att en fiberkabel grävs av.

Samförläggning – Fiber och kanalisation grävs ner i samband med att annan infrastruktur grävs 
ner, till exempel en elledning.

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

Tätbebyggt område – område där det bor fler än 49 invånare, inkluderar både tätort och småort

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

Vita fläckar – områden där det helt saknas bredband.

För att kunna jämföra statistiken i PTS bredbandskartläggning med de mål som regeringen har 
satt upp i bredbandsstrategin för Sverige finns det fyra saker som är viktiga att känna till:

1. PTS redovisar sin statistik som tillgång till 50 Mbit/s. Regeringens mål för
1. Sverige är 100 Mbit/s. PTS likställer 50 Mbit/s med regeringens mål på 100
2. Mbit/s vilket innebär att där man har uppnått 50 Mbit/s har man också upp- nått 

regeringens mål.
3. PTS redovisar sin statistik i andel av befolkningen. Regeringens mål är hushåll. PTS 

likställer begreppen.
5. PTS redovisar sin statistik i arbetsställen. Regeringens mål är företag. PTS likställer 

begreppen. Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s innebär att man på kort tid och 
utan särskilda kostnader ska kunna beställa ett internetabonnemang som under 
gynnsamma omständigheter medger en överföringskapacitet på 100 Mbit/s nedströms.



11. Uppföljning av Bredbandsstrategin

11.1 Ansvar
Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för bredbandsstrategin.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvar för att inkludera bredbands- och IT-infrastrukturen i 
kommande översiktsplan.

Gävle Energi har ansvar för att de delar som är av operativ karaktär och hamnar inom 
kommunens ansvarsområde gällande bredband och IT genomförs.

11.2 Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av bredbandsstrategin kommer att genomföras vart annat år av 
kommunstyrelsen. Uppföljningen/utvärderingen kommer därefter tas upp för politisk 
behandling. Vid behov kommer bredbandsstrategin att revideras. Uppföljning av åtgärder 
kommer ske varje år genom redovisning till kommunfullmäktige.



Bilaga 3

Sammanställning av enkätsvar till företag i Gävle Kommun

Vi har fått in 63 svar på enkäten.

I vissa fall har vi grupperat svaren för att göra diagrammen mer överskådliga, t ex om 
någon har svarat att de har 8 Mbps som behov så har vi avrundat det till 10 Mbps.

Sammanfattning
En fast bredbandsuppkoppling är viktigare än en mobil uppkoppling och få ser 4G nätet 
som ett fullgott alternativ till en fast uppkoppling.

De flesta anser att de har ett behov av högre kapacitet än vad de har idag och de flesta 
anser att det är väldigt viktigt för deras verksamhet att en högre bandbredd blir 
tillgänglig. Däremot inte betalningsviljan speciellt stor, endast 6 respondenter uppger 
att det är ”Mycket sannolikt” att de skulle betala 35.000 kr för en anslutning. Att jämföra 
med de 27 respondenter som anger att snabbare fast bredband är ”Mycket viktigt” för 
deras verksamhet.

Idag uppskattas bandbreddsbehovet till i genomsnitt 62 Mbps och om tre år bedöms 
behovet i genomsnitt vara 225 Mbps.

Har ni behov av högre bandbredd än den som finns tillgänglig idag?



Bilaga 3

Vilket bandbreddsbehov har ni idag?

Det genomsnittliga uppskattade behovet är idag ungefär 62 Mbps

Vilket behov tror ni att ni har om tre år?

Det genomsnittliga uppskattade behovet om tre år är ungefär 225 Mbps



Bilaga 3

Hur viktigt är snabbare mobilt bredband för er verksamhet?

Hur viktigt är snabbare fast bredband för er verksamhet?



Bilaga 3

Sannolikhet för att ansluta sig om anslutningskostnad är 35 000 kr

Är 4G ett fullgott alternativ till en fast uppkoppling?
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Vad är viktigast för er verksamhet – mobilt eller fast bredband?
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PTS redovisar hur de tolkar och följer upp målen i regeringens 
bredbandsstrategi för Sverige

I regeringens bredbandsstrategi för Sverige presenteras tre delmål som 
tillsammans syftar mot det övergripande målet att Sverige ska ha bredband i 
världsklass:

 År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s

 År 2015 bör 40 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s

 Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig 
av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.

För att möjliggöra en uppföljning av dessa mål behöver de tolkas eftersom de 
fundamentala begreppen ”bredband” och ”tillgång” inte definieras i strategin. 
Det är också oklart om ”100 Mbit/s” avser teoretisk eller faktisk 
överföringshastighet och huruvida det är frågan om hastigheten upp- eller 
nedströms. Det här gör att tolkningarna av dessa begrepp i hög utsträckning 
avgör resultatet av måluppföljningen.

PTS har valt att tolka det som i regeringens bredbandsstrategi för Sverige 
beskrivs som hushåll och företags tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 
som att stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen på kort tid och utan 
särskilda kostnader ska kunna beställa ett Internetabonnemang som i vart fall 
under förhållandevis gynnsamma omständigheter medger en 
överföringskapacitet på 100 Mbit/s nedströms.

I praktiken mäts detta som tillgång till fibernät eller kabel-tv-nät med Euro-
DOCSIS 3.0 – det vill säga tillgång till accesstekniker vars snabbaste 
abonnemang idag ger en genomsnittlig faktisk överföringshastighet på över 50 
Mbit/s nedströms enligt Bredbandskollen.

PTS gör bedömningen att det är orimligt att tillgång till fibernät där det erbjuds 
Internetabonnemang med teoretiska hastigheter om 100 Mbit/s inte skulle räcka 
för att uppfylla regeringens definition av 100 Mbit/s, trots att den faktiska 
överföringskapaciteten i många fall är lägre. Eftersom Internetabonnemang via 
kabel-tv-nät med Euro-DOCSIS 3.0 i genomsnitt ger lika hög, eller högre, 



kapacitet som motsvarande abonnemang via fiber, anser myndigheten att målet 
även är uppfyllt för boende i fastigheter med tillgång till sådana kabel-tv-nät.

Vidare menar myndigheten att en tolkning av tillgång till bredband som innebär 
att ett hushåll inte bara har möjlighet att köpa ett Internetabonnemang som 
medger 100 Mbit/s utan som de facto redan har köpt ett sådant abonnemang är 
orimligt strikt och inte indikerar hur Sverige ligger till i förhållande till det 
övergripande målet rörande bredband i världsklass. Mindre än tre procent av 
hushållen hade exempelvis aktiva Internetabonnemang som medgav 100 Mbit/s i 
teorin i slutet av juni 2010.

En bredbandstjänst är nödvändigtvis inte detsamma som en Internettjänst. IP-
telefoni, IP-tv och andra IP-baserade tjänster kan också distribueras över en 
bredbandsaccess. PTS har, trots detta, valt att tolka regeringens mål rörande 
tillgång till bredband som tillgång till Internet. Dels eftersom Internet – som den 
i särklass vanligaste bredbandstjänsten – ofta starkt förknippas med begreppet 
bredband, dels eftersom delen i målen som berör överföringshastighet (100
Mbit/s) annars skulle bli oförståelig (betänk exempelvis frågan ”hur snabb IP-
telefoni har du?”).

PTS har även tolkat regeringens intention i bredbandsstrategin som att målen om 
tillgång till 100 Mbit/s handlar om kapaciteten nedströms. Motiveringen är att 
efterfrågan på Internetabonnemang med symmetrisk överföringskapacitet på 100 
Mbit/s i nuläget är mycket begränsad. Den tjänsteleverantör som vid slutet av 2010 
hade flest aktiva Internetabonnemang via fiber har exempelvis slutat erbjuda 
Internetabonnemang via fiber med symmetrisk hastighet till privatkunder. 
Myndigheten ser dock att behovet av uppströmskapacitet ökar och att det framöver kan 
vara motiverat att både mäta och sätta mål även för uppströmskapacitet.

Internetabonnemang via kopparnätet och nästa generations mobila bredband 
(framförallt via varianter av VDSL och LTE) medger också höga 
överföringshastigheter, dock ännu inte i nivå med fibernät och kabel-tv-nät med Euro-
DOCSIS 3.0. I framtiden är det dock sannolikt att Internetabonnemang som medger 
100 Mbit/s enligt tolkningen ovan kommer att kunna distribueras via dessa och 
eventuellt ytterligare accesstekniker – åtminstone i vissa områden. Om så blir fallet 
kommer detta, tillsammans med fiber- och kabel-tv-nät med Euro-DOCSIS 3.0, att 
beaktas och inkluderas i kommande uppföljningar av de mål i bredbandsstrategin som 
berör 100 Mbit/s.

Källa: PTS bredbandskartläggning 2010 
sid. 55
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Sid 1 (1)

 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-06-10

§138:  Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk och 
beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län

Delges: Kommunfullmäktige
Dnr 14KS133 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk- och beroendevård för vuxna över 18 
år i Gävleborgs län  

Ärendebeskrivning
Kommunerna i länet har tillsammans med Landstinget tagit fram ett inriktningsdokument - 
Gemensamma utgångspunkter med rubricerad benämning.  Socialnämnden har ombetts yttra sig i 
ärendet och lämna förslag till beslut. Yttrandet från Socialnämnden påtalar vikten av att en 
länsgemensam handlingsplan snarast upprättas efter att samtliga parter har antagit dessa 
utgångspunkter.

Beslutsunderlag

· Region Gävleborg - Protokollsutdrag 2013-12-13 (1/3)
· Dokument Gemensamma utgångspunkter, riskbruk, missbruk och beroendevård för vuxna över 

18 år i Gävleborgs län (2/3)
· Missiv Gemensamma utgångspunkter, riskbruk, missbruk och beroendevård för vuxna över 18 år 

i Gävleborgs län (3/3)
· Remiss till Socialnämnden för underlag till beslut i Kommunfullmäktige/Kommun-styrelsen
· Yttrande med protokollsutdrag från Socialnämnden - Gemensamma utgångspunkter
· Tjänsteskrivelse - Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk och beroendevård för 

vuxna över 18 år i Gävleborgs län

 



Sid 1 (1)
2014-05-28
Dnr 203443 

                                                                    Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse – Gemensamma utgångspunkter 
för riskbruk, missbruk- beroendevård för vuxna 
över 18 år i Gävleborgs län

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk- och 
beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län

Ärendebeskrivning
Kommunerna i länet har tillsammans med Landstinget tagit fram ett 

inriktningsdokument - Gemensamma utgångspunkter med rubricerad 

benämning.

Socialnämnden har ombetts yttra sig i ärendet och lämna förslag till beslut. 

Yttrandet från Socialnämnden påtalar vikten av att en länsgemensam 

handlingsplan snarast upprättas efter att samtliga parter har antagit dessa 

utgångspunkter.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag samt yttrande från Socialnämnden §92 från 2014-05-21

Handlingen Gemensamma Utgångspunkter Riskbruk, missbruk och 

beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län samt utdrag ur protokoll, 

punkt 32, Nätverk Välfärd. 

Anita Svensson
Administrativ chef
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Uttag ur Protokoll, punkt 32. 

2013-12-13  

Jan Woxberg                              
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Landstinget Gävleborg 

Sekreterare Jan Woxberg 
Ingrid Åsberg 
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Michael Malm 

Region Gävleborg 
Landstinget Gävleborg 
Landstinget Gävleborg 
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32. Beslut angående ”Gemensamma utgångspunkter (GU) för 

Riskbruk, missbruks- och beroendevård för vuxna över 18 år i 
Gävleborgs län” samt uppdrag för det fortsatta arbetet 
 
Nätverket är enigt och ställer sig helt bakom förslaget. 



  
  

FoU Väl fä rd ,  Reg ion Gävleborg  
Box 834,  801 30 Gävle  

 
2014-04-07 

 
Kommunerna i Gävleborgs län 
Landstinget Gävleborg 

 
Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk- och beroendevård för 
vuxna över 18 år i Gävleborgs län 

 
Bakgrund 
 
De tio kommunerna i länet bedriver tillsammans med Landstinget ett långsiktigt 
utvecklingsarbete inom riskbruk, missbruk- och beroendevården i länet. Samarbetet innebär att 
den som är beroende av eller har problem med alkohol, narkotika, dopningsmedel eller 
läkemedel ska erbjudas en god vård och behandling sett ur ett brukarperspektiv och som är 
samordnad av huvudmännen.  
 
Mot denna bakgrund har en arbetsgrupp, under ledning av en politisk styrgrupp, tagit fram 
bifogat inriktningsdokument; Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk- och 
beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län.  
 
Nätverk Välfärds beslut 
 
Nätverk Välfärd beslutade den 13 december 2013 att: 
 

1. Förslaget till Gemensamma utgångspunkter för Riskbruk, missbruk- och beroendevård 
för vuxna över 18 år i Gävleborgs län antas. 

2. Medlemmarna rekommenderades att ställa sig bakom beslutet. 
 
Eventuella frågor om ärendet besvaras av Roger Larsson, Processledare FoU Välfärd,  
tel. 026 650273 alt. roger.h.larsson@regiongavleborg.se 
 
När de Gemensamma utgångspunkterna - Riskbruk, missbruk- och beroendevård för vuxna över 
18 i Gävleborgs län är beslutade i respektive fullmäktigeförsamling, skickas ett protokollsutdrag 
till roger.h.larsson@regiongavleborg.se. 
 
Bilagor:  
 

 Protokolluttag: Nätverk Välfärds beslut fr den 13 december 2014 

 Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk- och beroendevård för vuxna över 
18 år i Gävleborgs län. 

 
 
 

Lena Lundgren Hannah Karin Linck 

Ordförande i Omvårdnadsnämnden Landstingsråd i Landstinget Gävleborg 
Gävle Kommun  



 
Gemensamma Utgångspunkter 
  
Riskbruk, missbruk och beroendevård för 
vuxna över 18 år i Gävleborgs län   
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1. Programförklaring  
 
Med dessa gemensamma utgångspunkter för arbetet med riskbruk, missbruk och beroende hos 
vuxna över 18 år vill landstinget Gävleborg och länets tio kommuner förtydliga det 
gemensamma åtagandet, klargöra ambitionsnivån samt ge en vägledning för hur arbetet på 
bästa och mest effektiva sätt ska ske med hänsyn tagen till den enskilde, kunskapsläget, och 
andra verksamhetsförutsättningar.  
 
2. Bakgrund  
 
De tio kommunerna i länet bedriver tillsammans med landstinget ett långsiktigt 
utvecklingsarbete inom riskbruk, missbruk och beroendevård. Samarbetet innebär att den som 
är beroende av eller har problem med alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
läkemedel eller dopingmedel ska erbjudas vård och behandling som håller en god kvalitet sett 
ur ett brukarperspektiv och som är samordnad mellan huvudmännen. Det gemensamma 
ansvaret innebär att arbetet med förebyggande insatser sker både inom och utanför missbruks- 
och beroendevården. 
 
Ett exempel på samverkan i länet är att det idag finns sex beroendecentrum där kommuner 
och landstinget samverkar som en första länk i vårdkedjan. Landstinget ansvarar för 
medicinsk personal och abstinensbehandling och kommunerna för psykosocialbehandling.  
En regional samverkansgrupp för beroendecentrum (SBG) bestående av chefer från landsting 
och kommuner träffas regelbundet för att följa och utveckla arbetet. 
 
 

3. Utgångspunkt 1: Lagstiftning, Nationella riktlinjer för missbruks- och 
beroendevård samt regeringens ANDT-strategi beträffande de delar som 
berör vuxna över 18 år, dock ej tobak.   

 
Styrande lagstiftning 
Genom ändringar i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen som infördes den 1 juli 
2013, har landsting och kommuner en skyldighet att ingå gemensamma överenskommelser 
om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Syftet med ändringarna är att 
stärka samverkan mellan landsting och kommuner för att bättre tillgodose behovet av vård, 
stöd och behandling för målgruppen. 
 
Nationella riktlinjer 
År 2007 utgav Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för missbruk och beroendevård. Dessa är 
en vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter för personer med 
missbruks- och beroendeproblem. Ett arbete har påbörjats för att revidera 2007 års Nationella 
riktlinjer. En preliminär version kommer ut hösten 2013. 
 
Rekommendationerna följer huvudsakligen nedanstående huvudområden: 

 bedömningsinstrument och dokumentation 
 upptäckt och rådgivning 
 behandling vid missbruk och beroende av narkotika 
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 behandling vid missbruk och beroende av alkohol 
missbruk och beroende under graviditet  

 samsjuklighet mellan missbruk och beroende och psykisk och somatisk (kroppslig) 
sjukdom 
 

Regeringens ANDT-strategi 2011-2015 
Regeringens strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) har som målsättning 
att samhället ska vara fritt från narkotika och dopning. Dessutom vill regeringen minska 
tobaksbruket och de medicinska och sociala skador som orsakas av alkohol. Ett arbete pågår 
med att ta fram en strategi/handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Gävleborgs 
län.  
 

3.1 Inriktning av vårt arbete 
 Arbeta gemensamt utifrån lagstiftning, Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för 

missbruks- och beroendevård samt regeringens ANDT-strategi.  
 Ha en tydlig strategi för tidig upptäckt och tidiga insatser. 
 Personal som möter målgruppen har god kompetens 
 Verka för att målgruppen ges inflytande och delaktighet. 
 Verka för ökad medvetenhet om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. 
 Personer med ett identifierat missbruks- och beroende skall i första hand få sin 

behandling inom kommun och landsting där personen har sin hemort. 
 Gravida kvinnor utgör en särskild riskgrupp där det är viktigt att upptäcka och bedöma 

eventuellt risk- eller missbruk.  
 Verka för att identifiera och bedöma samsjuklighet inom såväl hälso- och sjukvård 

som socialtjänst. 
 

3.2 Konkreta konsekvenser  
 Kommuner och landsting ska besluta vilken kompetens som behövs och verka för att 

gemensamma utbildningar genomförs utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 
missbruks och beroendevården. 

 Huvudmännen ska arbeta preventivt genom screening för riskbruk av alkohol. Som 
grund för insatser ska manualbaserade bedömnings- och screeningsinstrument samt 
psykosocial behandling enligt Socialstyrelsens rekommendationer användas. 

 Gemensamma verksamheter mellan kommuner och landstinget skall regleras via 
samverkansavtal. 

 Huvudmännen ska erbjuda screening för riskbruk av alkohol till blivande föräldrar. 
Identifieras riskbruk ska kort rådgivning initieras enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer.  

 Huvudmännen ska i samverkan skapa en modell för att upptäcka, identifiera och 
bedöma samsjuklighet. 

 
4. Utgångspunkt 2: Barnperspektivet  
 
Barnperspektivet innebär att vuxna, så långt som möjligt, sätter sig in i barnets situation för att 
bättre kunna tillvara barnets intresse och verka för barnets bästa. FN:s konvention om barnens 
rättigheter Barnkonventionen uttrycker ett förhållningssätt till barn som sätter barnet i fokus 
vid beslut eller åtgärder. Dessa kan beröra ett enskilt barn eller en grupp av barn. 
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Barn som växer upp i familjer med beroende eller missbruk är en särskilt utsatt och sårbar 
målgrupp som behöver bli uppmärksammad och få stöd. Anmälan skall ske till socialtjänsten 
när man i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa enl. 14 kap § 1 
Socialtjänstlagen.  
 
Myndigheter har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka med stöd av Förvaltningslagen 
6 §. De har en särskild skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar 
att fara illa, vilket regleras i lagstiftning för polis, förskola och skola, socialtjänst samt hälso- 
och sjukvård. Samverkansskyldigheten gäller såväl enskild som offentligt bedriven sjukvård, 
förskola, skola och skolbarnsomsorg. (Socialtjänstlagen 5 kap1§a, Hälso- och sjukvårdslagen 
2f §, Skollagen 1kap. 2a§) 
  
Nya bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen (2§ g) och Patientsäkerhetslagen (6 kap 5§) 
innebär att hälso- och sjukvården särskilt ska beakta barns behov av råd och stöd om barnets 
förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har: 

 en psykisk störning, psykisk funktionsnedsättning  
 allvarlig fysisk sjukdom eller skada  
 missbrukar alkohol eller annat beroendeframkallande medel 
 oväntat avlider 

 
I ”Gemensamma utgångspunkter (GU) för Barn och ungdomar” som är ett gemensamt 
framtaget inriktningsdokument anges ambitionsnivån och det förhållningssätt som ska 
känneteckna samverkansarbetet med barn och ungdomar i Gävleborgs län.   
 

4.1 Inriktning av vårt arbete 
 Varje verksamhet ska arbeta i enlighet med Barnkonventionen  
 Barnkonventionen ska vara ett ledande dokument och målen i verksamhetsplaner och 

andra dokument ska vara kopplade till konventionens 42 artiklar 
 Verka för förebyggande insatser i ett tidigt skede 
 Insatser ska ske utifrån en helhetssyn där barn- och föräldraperspektivet särskilt ska 

beaktas 
 

4.2 Konkreta konsekvenser 
 Landstinget och kommunerna ska besluta om hur barnkonventionen ska omsättas i 

praktiskt arbete och hur arbetet ska följas upp. (Se även ”Gemensamma 
utgångspunkter Barn och Ungdomar”).   

 När en åtgärd rör barn skall barnet få relevant information och hänsyn skall tas till 
barnets vilja 

 I varje kommun ska det finnas tillgång till verksamheter som enskilt eller i grupp kan 
ge barn och föräldrar stöd. Detta arbete skall kontinuerligt utvecklas och följas upp  
 
 

5. Utgångspunkt 3: Samverkan – Samordning  
 
De gemensamma utgångspunkterna för riskbruk, missbruk och beroende förutsätter för sitt 
genomförande och sin rutinmässiga tillämpning att närvården är tydligt organiserad. 
 

I Gävleborgs län finns det en organisation för närvården kallad ”Närvård Gävleborg” som 
består av politiker och tjänstemän fördelade i ett antal grupperingar.  
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På regional nivå finns:  
 Länsledning Närvård en ledningsgrupp på tjänstemannanivå  
 Nätverk Närvård en ledningsgrupp på politisk nivå.  

 
På lokal nivå finns närvårdsgrupper fördelade i Norra och Södra Hälsingland samt Västra 
Gästrikland och Gävle: 

 4 styrgrupper (politiker) 
 4 närvårdsgrupper (tjänstemän) som är kopplade till operativa vårdkedjegrupper  

 
Kommunernas och landstingets ansvar vid riskbruk- missbruk och beroende 
 
Personer med ett identifierat risk- missbruks- och beroendeproblem ska få stöd, vård och 
behandling inom kommunerna och landstinget. Det ska finnas rutiner för samverkan i de fall 
då den enskilde har behov av insatser från flera huvudmän. Samordnad individuell plan (SIP) 
skall upprättas för att den enskilde ska få behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker 
till att den upprättas.  
 
Det ska finnas tillgång till läkemedels- och psykosocial behandling. Ledningen för hälso- och 
sjukvården och kommunernas socialtjänst ska tillsammans planera hur vård och behandling 
skall organiseras. Missbruk- och beroendevården ska samordnas mellan kommunerna och 
landstinget.  
  
Kommunernas ansvar. Kommunerna har det yttersta ansvaret för att de personer som vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp som den behöver. Enligt Socialtjänstlagen skall 
Socialnämnden arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra 
beroendeframkallande medel. Detta innebär dock ingen inskränkning i det ansvar som vilar på 
andra huvudmän.  
 
Landstingets ansvar: Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har Landstinget ett ansvar att 
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar samt skador.  
 

5.1 Inriktning 
 Samverkan på individnivå ska utgå från huvudprincipen att den som berörs samtycker 

och är delaktig så långt det är möjligt. 
 Samverkan ska ske utifrån gemensam styrning och ledning på alla ledningsnivåer, inte 

minst på övergripande politisk och tjänstemannanivå. 
 Länets beroendecentrum ska tillsammans med övriga verksamheter inom området 

samordna och utveckla beroendevården. 
 Samverkan ska ske utifrån tydliga uppdrag och tydliga ansvarsgränser. Varje 

huvudman ska verka för att underlätta för den andre genom samverkan och 
samordning. 

 Länets brukarorganisationer ska vara delaktiga i det utvecklingsarbete som sker inom 
risk-missbruks och beroendevården inom ramen för närvårdsarbetet.  
  

5.2 Konkreta konsekvenser 
 Samverkan skall tydliggöras i en länsövergripande överenskommelse, aktuell 

lagstiftning (prop 2012/13:77), och lokala samverkansavtal.   
 Utifrån den länsövergripande överenskommelsen skall lokala handlingsplaner 

utarbetas.  
 Verksamheters uppdrag och ansvarsgränser ska identifieras och tydliggöras. 
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 Kommuner och landsting ska i ett tidigt skede informera om förändringar i 
verksamheten som påverkar annan huvudman. 

 Kommuner och landsting ska delta i gemensamma möten inom ramen för länets 
närvårdsorganisation.  

 Kompetenshöjande aktiviteter ska planeras och genomföras. 
 Utbildning och information om varandras lagar, föreskrifter och regler ska ske 

regelbundet. 
 En samordningsfunktion med tydligt uppdrag för missbruksfrågorna i länet är en 

förutsättning för ett väl förankrat implementeringsarbete och för fortsatt 
kompetensutveckling inom missbruksvården. Funktionen skall ha en tydlig styrning 
och ledning. 

 Huvudmännen har ett gemensamt ansvar för att öka brukarinflytandet i 
närvårdsarbetet 
 

 
6. Utgångspunkt 4: Uppföljning och utvärdering  
  

6.1 Inriktning 
 För att öka kunskapen om vilka metoder och arbetssätt som är framgångsrika behövs 

uppföljning och utvärdering. 
 Utveckling av öppna jämförelser och kvalitetsregister öppnar unika möjligheter att 

jämföra och utveckla våra verksamheter. 
 Vi använder aktivt nationella jämförelser för att stimulera till kontinuerligt 

förbättringsarbete. 
 

6.2 Konkreta konsekvenser 
 Vi analyserar årligen våra resultat i öppna jämförelser och initierar förbättringsarbete 

genom ökat samarbete och medverkan av FoU Välfärd och Samhällsmedicin.  
 För att uppnå jämförbarhet måste samma mått och insamlingsrutiner användas i länet 

när det gäller verksamhetsstatistik, enkäter osv.  
 Utveckla IT-stöd inom ramen för projektet e-hälsa. 
 Det ska finnas en länsgemensam grupp för uppföljning och utvärdering.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



7 
 

 
Förteckning över deltagare i GU-arbetet     Bilaga 1  
 
       
Politiska arbetsgruppen 

Hanna-Karin Linck, Landstinget Gävleborg 
Tommy Berger, Landstinget Gävleborg  
Agneta Wagner, Landstinget Gävleborg 
Kenneth Axling, Hofors kommun 
Peter Nordebo , Bollnäs kommun 
Marita Johansson, Gävle kommun 
Mattias Benke, Söderhamn kommun 
 
 
 
Tjänstemannagruppen 

Kristina Lingman, Landstinget Gävleborg 
Elin Rosengren, Landstinget Gävleborg 
Sandra Gonzalez Hedrén, Landstinget Gävleborg 
Maria Eriksson, Sandvikens kommun 
Johanna Olsson, Hudiksvalls kommun 
Gunilla Österholm, Bollnäs kommun 
Wolther Planck, Gävle kommun 
Maria Laurell, Region Gävleborg  
Roger Larsson, Region Gävleborg 
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Bilaga 1 
 
Förteckning över definitioner 
 

5. Abstinensbehandling, Med abstinensbehandling avses en lindring av de psykologiska 
och fysiologiska reaktionerna som uppträder i anslutning till att intaget av drogen eller 
drogerna upphör. 

 
6. Beroende, Fortsatt bruk av alkohol eller narkotika trots att skador påvisats. 

 
7. CAN Centrum för alkohol och narkotika 

 
8. Gemensam klassifikation, Sjukvården klassificerar enligt ICD 10 Diagnostik och 

klassifikation av sjukdomar. Kapitel V, psykiska störningar och beteendestörningar 
orsakade av psyko aktiv substans. 

 
9. Läkemedelsassisterad behandling: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

           om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende; SOSFS 2009:27 (M) 
 

10. Missbruk, Alkoholkonsumtion som ger skadeverkningar samt allt narkotikabruk.  
 

 Primärprevention, Förebyggande åtgärd för att förhindra uppkomst av sjukdomar, 
skador, fysiska, psykiska eller sociala problem.  

 
 Riskbruk, Alkoholkonsumtion som riskerar att gå över i missbruk eller beroende. 

 
 Samverkan, Övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett visst 

syfte. 

 Samordning, Koordination av resurser och arbetsinsatser för att erhålla högre kvalitet 
och större effektivitet. 
 

 Samarbete, Gemensamt bedrivet arbete som gäller en avgränsad uppgift. 
 

 Samsjuklighet, ”Dubbeldiagnos” dvs. patienter med missbruk och beroende och 
samtidigt psykiatrisk och/eller somatisk sjukdom. 

 
 Samordnad Individuell plan (SIP) Vård- och omsorgsplan som beskriver 

insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och 
socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering. 
Viktigt med klientens medgivande.  
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 Sekundärprevention, Förebyggande åtgärd för att i tidigt skede förhindra en negativ 
utveckling av fysiska, psykiska eller sociala problem. Förhindra återinsjuknande i 
tidigare genomliden sjukdom eller förhindra att latent sjukdomstillstånd utvecklas till 
kliniskt fastställd sjukdom. 

 
 

  SKL, Sveriges kommuner och landsting. 
 

 
11. Psykosocialt arbete. Psykologisk och psykosocial behandling ingår i åtgärdsgruppen 

behandling i Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ och innebär behandling i form av 
verbal och icke verbal kommunikation. 
 

 
12. Psykosocial behandling, För att insatser ska klassificeras som behandling ska de, 

enligt definition representera systematiska och teoretiskt grundade metoder för 
läkemedelsbehandling och psykosocial behandling inom missbruks-och 
beroendetillstånd. 

 
13. Psykosocialt stöd och annat stöd, Avser bredden av insatser som syftar till att 

stabilisera och vidmakthålla en persons livssituation. Socialtjänsten ska kunna erbjuda 
differentierade behandlingsinsatser till de som söker vård behandling. 
Behandlingsinsatserna ska bygga på evidens och vara individuellt anpassade. Insatsen 
kan vara i form av information och rådgivning men även i form av biståndsbedömd 
insats. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







































Ärende 5  

VA-strategi för Gävle kommun



Sid 1 (1)

 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-09-02

§157:  VA-strategi för Gävle kommun

Delges: Kommunfullmäktige
Dnr 14KS75 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att anta VA-strategi för Gävle kommun

 

Ärendebeskrivning
VA-strategi har arbetats fram av tjänstemän från förvaltningen Samhällsbyggnad Gävle och Gästrike 

Vatten AB och har beretts i Kommunstyrelsens Mark-, miljö- och planberedningen. VA-strategin beskriver 

de fokusområden och ställningstaganden som anses vara de mest prioriterade inom hela 

kommunkoncernen. Och i fortsättningen kunna arbeta fram en god VA-planering. Denna ska i sin tur 

skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara lösningar, möjliggöra minskad miljöpåverkan och underlätta 

samhällsutvecklingen. Målåret för hela arbetet är 2030 med utblick mot 2050 som följer Översiktsplan 

Gävle kommun. 

Maria Höjer föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

· Remiss VA-strategi för Gävle kommun

· VA-strategi för Gävle kommun

 Gästrike Återvinnare - Yttrande gällande förslag på VA-strategi för Gävle kommun

· Byggnads- och miljönämnden - Yttrande gällande förslag VA-strategi för Gävle kommun

· Gästrike Räddningstjänst - Yttrande gällande förslag på VA-strategi för Gävle kommun

· Gävle Hamn AB - Yttrande gällande förslag på VA-strategi för Gävle kommun

· AB Gavlegårdarna - Yttrande gällande förslag på VA-strategi för Gävle kommun 

· Tekniska nämnden - Yttrande gällande förslag på VA-strategi för Gävle kommun 

· Gavlefastigheter Gävle kommun AB - Yttrande gällande förslag på VA-strategi för Gävle kommun















































Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53 www.gastrike-rtj.se
803 10 Gävle Fax 026-18 99 42 gastrike.raddning@gavle.se

Händelse/diarienr: Ert diarienr:
500.2014.00381.26346

Handläggare:
Tommy Törling
026-17 96 66
tommy.torling@gavle.se

Gävle Kommun Kommunstyrelsen
Drottninggatan 22
801 84 Gävle
     

Sida 1(1)
2014-04-04

Remissvar

Gästrike räddningstjänst har läst igenom remissfrågan om framtida VA-
strategi och har följande synpunkter i ärendet:

 Att man i strategin även berör det behov som räddningstjänsten har 
angående tillgång till brandvatten.

 Att man i samband med utredning vid utbyggnad av VA – nätet även 
samråder med Gästrike räddningstjänst om konsekvenser detta kan 
medföra med avseende på brandvatten tillgång.

 Att det i planförutsättningar skrivs in vad eventuella brister i 
brandvatten tillgången kan innebära för fastighetsägare och för 
räddningstjänstens förmåga att hantera bränder.  

Med vänlig hälsning;
Tommy Törling
Brandingenjör



Från: "Silen, Veronica" <Veronica.Silen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Påminnelse att ni inte besvarat remissen VA-strategi Gävle kommun
Datum: 2014-04-08 08:38:37

 

 

Från: Rahm, Jonas 
Skickat: den 8 april 2014 08:18
Till: Silen, Veronica
Ämne: VB: Påminnelse att ni inte besvarat remissen VA-strategi Gävle kommun

 

Hej!

Ber om ursäkt för det sena svaret!

Gävle Hamn står bakom VA strategin i dess helhet.

 

 

__________________________________________________

Jonas Rahm

Teknisk Chef/Tecnical Manager
Gävle Hamn AB / Port of Gävle AB

Fredriksskans, SE 805 95 Gävle, Sweden

Tel +46 26 178840, Fax +46 26 179160, Mobil +46 (0)70 623 38 42

www.gavle-port.se

 

 

 

 

Från: Bast, Agneta 
Skickat: den 8 april 2014 08:03



Till: Rahm, Jonas; Svanbom, Fredrik; Astner, Linda
Ämne: VB: Påminnelse att ni inte besvarat remissen VA-strategi Gävle kommun

 

 

 

Från: Silen, Veronica 
Skickat: den 7 april 2014 15:57
Till: Samhällsbyggnad Gävle (e-post); Gästrike Vatten (e-post); Olsson, Eva; Widén, Ingela; Bast, Agneta; 
Gävle Energi (e-post)
Ämne: Påminnelse att ni inte besvarat remissen VA-strategi Gävle kommun

 

Remisstiden gick ut den 2014-04-04 och vi har inte fått något slags besked från er.

Vore tacksam om jag kunde få ett snabbt svar, antingen ett svar eller att ni avstår från att 
besvara

 

Byggnads- och miljönämnden, Gästrike Räddningstjänst och Gästrike Återvinnare har 
besvarat

 

Så nu återstår 

Tekniska nämnden, 

Gästrike vatten AB, 

AB Gavlegårdarna, 

Gavlefastigheter, 

Gävle Energi och 

Gävle Hamn



Från: "Silen, Veronica" <Veronica.Silen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Ang Påminnelse att ni inte besvarat remissen VA-strategi Gävle kommun
Datum: 2014-04-08 10:58:08

 

 

Från: Åström, Mats 
Skickat: den 8 april 2014 10:46
Till: Silen, Veronica
Kopia: Olsson, Eva
Ämne: Ang Påminnelse att ni inte besvarat remissen VA-strategi Gävle kommun

 

 

Hej Veronica!

 

Jag har läst igenom remissen samt stämt av med berörda kollegor. Gavlegårdarna har inga synpunkter på 
förslaget till VA-strategi.

 

Mvh/ Mats

 

Mats Åström l Miljöchef l Tel 026-17 28 28 l Mob 070-414 03 16

AB Gavlegårdarna l Box 456 l 801 06 Gävle l Besöksadress: Södra Kungsvägen 25 l www.gavlegardarna.se

 

 

Från: Olsson, Eva 
Skickat: den 7 april 2014 17:02
Till: Silen, Veronica
Ämne: SV: Påminnelse att ni inte besvarat remissen VA-strategi Gävle kommun

 

Hej Veronica – svar kommer från Gavlegårdarna under morgondagen.



 

Hälsningar

Eva Olsson

 

 

 

Från: Silen, Veronica 
Skickat: den 7 april 2014 15:57
Till: Samhällsbyggnad Gävle (e-post); Gästrike Vatten (e-post); Olsson, Eva; Widén, 
Ingela; Bast, Agneta; Gävle Energi (e-post)
Ämne: Påminnelse att ni inte besvarat remissen VA-strategi Gävle kommun

 

Remisstiden gick ut den 2014-04-04 och vi har inte fått något slags besked från 
er.

Vore tacksam om jag kunde få ett snabbt svar, antingen ett svar eller att ni 
avstår från att besvara

 

Byggnads- och miljönämnden, Gästrike Räddningstjänst och Gästrike 
Återvinnare har besvarat

 

Så nu återstår 

Tekniska nämnden, 

Gästrike vatten AB, 

AB Gavlegårdarna, 

Gavlefastigheter, 

Gävle Energi och 

Gävle Hamn









2014-10-13

POSTADRESS Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Box 975, 801 33 Gävle  |  BESÖKSADRESS Kungsbäcksvägen 54
TEL 026-17 82 60  |  ORG.NR 556009-9581  |  info@gavlefastigheter.se  |  www.gavlefastigheter.se

Svar på remiss gällande VA-strategi 

Bakgrund
Gavlefastigheter äger och förvaltar kommunens verksamhetslokaler och ett antal 
kommersiella lokaler.

Gavlefastigheters bedömning:
Generellt anser Gavlefastigheter att VA-strategin är enkel och tydlig. 
Uppdelningen med prioriteringar, vägval och konsekvenser är bra.

Att ställa högre krav på tekniska och ekonomiska utredningsinsatser tidigt i 
planeringsskeden är positivt, då det ger en mer rättvisande bild av respektive 
projekts möjligheter och utmaningar. Dock innebär dessa utökade 
utredningsinsatser en fördyring av projekten, varför ansvarsfördelning mellan 
olika parter tydligt måste klargöras i varje enskilt fall. Gavlefastigheter uppfattar 
att VA-strategin framhåller detta, vilket ses som positivt. Även vikten av 
fungerande kommunikation mellan parter i projekt framhålls i VA-strategin, vilket 
också ses som positivt.

Strategin säger att mark och naturresurser som är viktiga för vatten- och 
avloppsförsörjningen ska prioriteras och skyddas, vilket i praktiken innebär att 
andra etableringar kan få stå tillbaka. Gavlefastigheter anser att detta är riktigt 
för att få en hållbar miljö, samtidigt som vi inser att det kan medföra att viss 
utveckling kan försvåras. Detta gäller också Gavlefastigheters befintliga 
fastigheter där hyresgästen, eller nya/förändrade myndighetskrav, kräver en 
förändring eller nybyggnation.

Gavlefastigheter uppfattar att de synpunkter som lämnats i tidigare yttrande 
gällande lokalt omhändertagande av dagvatten har behandlats. I VA-strategin 
framhålls att lokalt omhändertagande av dagvatten ska eftersträvas – vilket 
möjliggör prövning av varje enskilt fall.

Slutsats:
Gavlefastigheter föreslår att strategin kan antas utifrån dess nuvarande 
utformning.



Gävle 2014-04-09
Gavlefastigheter Gävle kommun AB

……………………………………
Ann Lidman
Styrelseordförande
Gavlefastigheter Gävle kommun AB



Ärende 6  

Nya medlemmar i gemensam 
nämnd för företagshälsovård



Sid 1 (1)

 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-09-02

§150:  Nya medlemmar i gemensam nämnd för företagsvård

Delges: Kommunfullmäktige
Dnr 14KS284 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige 

besluta  

att godkänna utökning av den gemensamma nämnden för företagshälsovård mellan Landstinget 
Gävleborg och Gävle kommun med kommunerna Bollnäs, Ockelbo och Ovanåker fr o m 1 januari 
2015

att upprättat förslag till avtal mellan parterna godkänns

att upprättat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård godkänns

att varje part ska välja ledamöter enligt reglemente. Gävle utser 2 ledamöter och lika många 
ersättare. Ordförande för 2015 ska utses bland de ledamöter som kommunfullmäktige i Gävle 
kommun utsett. För samma period utses vice ordförande bland de ledamöter som 
Landstingsfullmäktige utsett.

att nuvarande avtal upphör att gälla 31 december 2014
 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 dec 2013 att inrätta en gemensam nämnd för samverkan inom 

företagshälsovård mellan Gävle kommun och Landstinget Gävleborg från 1 maj 2014. Landstinget Gävleborg 

är värdkommun för nämnden. Erbjudande om att ansluta sig till den gemensamma nämnden har gått ut till 

samtliga kommuner inom Gävleborgs län. Bollnäs kommun har fattat beslut om att ansluta sig till den 

gemensamma nämnden för företagshälsovårdsfrågor. Ovanåkers kommun och Ockelbo kommun kommer att 

besluta om anslutning till den gemensamma nämnden i september. 

Beslutsunderlag
 Landstinget Gävleborg - Erbjudande om anslutning till gemensam Företagshälsovårdsnämnd
Nya medlemmar i Gemensamma nämnden - Företagshälsovård







 2014-06-10/BW
AVTAL OM SAMVERKAN- FÖRSLAG

1 § Bakgrund

Gävle Kommun, nedan kallad Gävle Kommun och Landstinget Gävleborg, nedan 
kallad Landstinget har kommit överens om att från och med den 1 maj 2014 inrätta 
en gemensam nämnd om samverkan inom företagshälsovårdsfrågor som 
ankommer på Gävle Kommun och landstinget i egenskap av arbetsgivare.
Till grund för denna samverkan träffades ett avtal härom.
Sedan nu även följande kommuner; Bollnäs, Ockelbo och Ovanåker önskar 
medverka i den gemensamma nämnden upphör härvid det tidigare ingångna avtalet 
mellan Gävle kommun och Landstinget fr. o. m.  2015-01-01, då nedanstående avtal 
träder i kraft.
Parterna är också överens om att erbjuda ytterligare kommuner i Gävleborgs län att 
ansluta sig till den gemensamma nämnden. Landstinget är värdkommun för 
nämnden.

Bildandet av en gemensam Företagshälsa har många fördelar. Den huvudsakliga 
och övergripande målsättningen är att tillskapa en Företagshälsa som nu och 
framåt ger bästa möjliga stöd för att stärka ett hälsofrämjande perspektiv och 
arbetssätt inom områdena hälsa- och arbetsmiljö.

Andra fördelar som skulle uppnås:
 Effektivitet och konkurrenskraft- en sammanslagen Företagshälsa skulle 

medföra en ökad kostnadseffektivitet, inte minst genom en jämfört med idag 
mindre administration och ett bättre resursutnyttjande. 

 Kompetens – ett ökat underlag möjliggör både en ökad bredd och spets inom 
kompetensområden som är av stor betydelse för parterna

 Attraktionskraft- en större Företagshälsa möjliggör fler anställda inom alla 
yrkesområden, något som har stor betydelse för möjligheten att rekrytera 
attraktiv kompetens till Företagshälsan.

 Kvalitet- en större Företagshälsa har goda möjligheter att i 
tvärprofessionella former utveckla kvaliteten i tjänster     

 Ökad tillgänglighet- en större organisation är mindre sårbar och klarar större 
produktionsvariationer och större sammanhållna uppdrag   

 Kontinuitet, långsiktighet och styrning- en egen Företagshälsa har samma 
mål som sina ägare vilket möjliggör ett mer kontinuerligt, långsiktigt och 
tryggt samarbete  

2 § Samverkan
Med utgångspunkt från vad som redovisats i ovan nämnda beslut ska parterna 
samverka.



3 § Gemensam nämnd
Samverkan ska ske genom att en gemensam nämnd enligt 3 kap 3 a § kommunal-
lagen tillsätts av Landstinget. Antalet ledamöter från varje deltagande organisation 
ska vara 2 med 2 ersättare. Dessa utses av respektive Fullmäktige. Vid förfall för en 
ledamot ska denne ersättas av en ersättare från det landsting/kommun som utsett 
ledamoten. Uppdragen som ordförande och vice ordförande ska för varje 
mandatperiod växla mellan Landstinget och Gävle kommun. Ordförande för 2015 
ska utses bland de ledamöter som kommunfullmäktige i Gävle Kommun utsett. För 
samma period utses vice ordförande bland de ledamöter som Landstingsfullmäktige 
utsett.

Nämnden ska börja sin verksamhet den 1 januari 2015.

4 § Syftet med samverkan
Syftet med samverkan är att inom ramen för av Landstinget, Bollnäs-, Gävle-, 
Ockelbo- och Ovanåkers kommuns givna riktlinjer och med optimalt 
resursutnyttjande erbjuda Landstinget och berörda Kommuners anställda en god 
företagshälsovård. 

5 § Nämndens behörighet och befogenheter
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde ha beslutanderätt i alla ärenden såvida 
det inte i kommunallagen eller någon annan författning anges att ärendet ska 
avgöras av fullmäktige.

6 § Reglemente
För nämnden ska gälla reglemente enligt bilaga 1.

7 § Finansiering och Budget
Finansieringen av verksamhetens totala kostnader ska ske genom att Landstinget, 
Bollnäs-, Gävle-, Ockelbo och Ovanåkers kommuner årligen till nämnden betalar en 
av nämnden fastställd summa per anställd och år för ett Basutbud (bilaga 2). 
Antalet anställda beräknas inför varje verksamhetsår och omfattar samtliga 
anställda, oavsett anställningsform eller anställningsgrad. För 2015 är avgiften 
1000:-/anställd.
Nämnden fastställer även en årlig timpriskostnad för varje nyttjad timme.  
Baserad på den årliga summan omräknad till nyttjandetimmar tecknar Landstinget, 
Bollnäs- Gävle-, Ockelbo- och Ovanåkers kommuner en årlig överenskommelse 
baserad på Basutbudet. Eventuellt underutnyttjande timmar som inte förbrukas 
under året förfaller. Eventuellt överutnyttjade timmar under året tilläggsfaktureras 
med den årliga timpriskostnaden. 

Utöver den årliga kostnaden äger Landstinget, Bollnäs-, Gävle- Ockelbo och 
Ovanåkers kommuner rätt att mot särskild ersättning avropa ytterligare tjänster 
(tilläggstjänster). 

Budget ska upprättas där kostnader och intäkter balanseras.



För 2015 är kostnaden per anställd 1000:- kronor. En reglering av denna summa ska 
göras årligen av nämnden baserad på jämförbar kostnadsutveckling och med 
hänsyn till hur Företagshälsouppdraget förändras av lagar, förordningar eller 
partsmässiga överenskommelser.

8 § Lokalisering och resurser
Den gemensamma Företagshälsan skall vara etablerad och kunna erbjuda sina 
tjänster centralt i varje deltagande organisations område samt på orter i övriga 
länet efter dialog med Landstinget. Det löpande samarbetet och leveranserna sker 
via geografiskt närbelägna tvärprofessionella team. På förekommen anledning är 
dock Företagshälsans samtliga kompetenser och tjänster tillgängliga.  

9 § Överskott eller underskott
Om överskott/underskott uppstår i bokslut regleras detta årligen genom en 
överenskommelse som beslutas av Landstingsstyrelsen och respektive 
kommunstyrelse.

10 § Förvaltningschef och samverkansråd
Den gemensamma nämnden ska utse förvaltningschef i samråd med berörda 
kommuner.

Som stöd för förvaltningschefen ska utses ett samverkansråd bestående av 
respektive parts HR-chef eller motsvarande. Rådets huvudsakliga uppgift är att 
tillsammans med förvaltningschefen arbeta med långsiktigt gemensamma 
verksamhetsorienterade strategiska frågor. Rådet har ingen formell 
beslutsbefogenhet.

11 § Avveckling
Parterna är överens om att mellan sig reglera frågan om kostnadsfördelning vid 
avveckling av verksamhet i samverkansprojektet.

§ 12 Informationsskyldighet
Parterna är skyldiga att informera varandra om händelser och förändringar rörande 
verksamheten, om dessa kan vara av väsentlig betydelse. Nämnden ska även regel-
mässigt till Landstingsfullmäktige och respektive Kommunfullmäktige rapportera 
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret.

§ 13 Omförhandling
Part har rätt att påkalla omförhandling av detta avtal om det inträffar omständighet 
som väsentligen förändrar förutsättningarna för detta avtal.

14 § Avtalstid
Verksamheten ska börja den 1 januari 2015 och pågå tills vidare 3 år i taget med en 
uppsägningstid av 1 år. Uppsägningen av avtalet ska ske skriftligen 12 månader före 
respektive treårsperiods utgång annars förlängs det ytterligare en avtalsperiod.



15 § Tvistelösning
Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol om inte annat 
avtalats.

Detta avtal är upprättat i fem likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

…………………den…………………………     ………………..den………………………………

………………………………………………. …………………………………………………………

…………………den…………………………     ………………..den………………………………

………………………………………………. …………………………………………………………

…………………den…………………………     ………………..den………………………………

………………………………………………. …………………………………………………………

…………………den…………………………     ………………..den………………………………

………………………………………………. …………………………………………………………

…………………den…………………………     ………………..den………………………………

………………………………………………. …………………………………………………………



REGLEMENTE FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Bilaga 1

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente.

Nämndens verksamhet

§ 1
Nämnden ska ha hand om de företagshälsovårdsfrågor som ankommer på 
Landstinget, Bollnäs-, Gävle-, Ockelbo-, Ovanåkers Kommuner i egenskap av 
arbetsgivare.

Nämnden ska utse förvaltningschef. Samråd ska ske med Landstinget, Bollnäs-, 
Gävle-, Ockelbo-, Ovanåkers Kommuner

§ 2
Nämnden ansvarar för
-reformering av nämndens regelbestånd
-för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över

Ekonomisk förvaltning

§ 3
Nämnden ska ha hand om egendomsförvaltningen inom nämndens verksamhets-
område. Nämnden fastställer årligen avgiften för basutbudet beräknat på en 
summa per anställd och år. Antalet anställda beräknas per den 1 januari varje år.

Delegering från Landstingsfullmäktige

§ 4
Nämnden har beslutanderätten i alla ärenden i den mån det inte anges i kommunal-
lagen eller någon annan författning att ett ärende ska avgöras av fullmäktige.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

§ 5
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i olika författningar 
samt bestämmelser i detta reglemente. 

Nämnden ska regelmässigt till Landstingsfullmäktige rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under året budgetåret. Nämnden 
ska också enligt avtalet rapportera till Bollnäs-, Gävle-, Ockelbo-, Ovanåkers 
Kommuner.  



Nämndens arbetsformer

Sammansättning

§ 6
Nämnden består av 2 ledamöter och 2 ersättare från varje deltagande organisation. 

Ersättarnas tjänstgöring

§ 7
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid sammanträdet och har rätt att delta i 
överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet.

Inkallande av ersättare 

§ 8
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon 
annan anställd vid nämndens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som 
står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.



Ersättare för ordföranden

§ 9
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträdena

Tidpunkt

§ 10
Nämnden ska för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden.

Kallelse

§ 11
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för samman-trädet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, i god tid före 
sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den 
till åldern äldste ledamoten göra detta.

Justering av protokoll

§ 12
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.



Reservation

§ 13
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Om nämnden beslutar att omedelbart justera denna paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 
under den sammanträdesdag då beslutet fattades.

Särskilt yttrande

§ 14
Ledamot som vill lämna ett särskilt yttrande till protokollet ska anmäla detta innan 
sammanträdet avslutas och lämnas inom de tidsfrister som gäller för skriftlig 
reservation.

Delgivning

§ 15
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller annan anställd som nämnden 
bestämmer.

Undertecknande av handlingar

§ 16
Ordningen för undertecknande av avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens 
namn beslutas av nämnden.



KOMMENTARER TILL REGLEMENTE FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

Nämndens verksamhet

§ 1
Nämnden ska ansvara för den företagshälsovård som åvilar Landstinget, Bollnäs-, 
Gävle-, Ockelbo och Ovanåkers Kommuner i egenskap av arbetsgivare.

Avtalet mellan Landstinget, Bollnäs-, Gävle-, Ockelbo-, Ovanåkers Kommuner om 
samverkan säger att den gemensamma nämnden ska utse förvaltningschefen för 
verksamheten.

§ 2
Varje nämnd har ett ansvar att verka för regelreformering och regelförenkling inom 
sitt verksamhetsområde.

Ekonomisk förvaltning

§ 3
Enligt 6 kap 4 § p 2 KL åligger det Landstingsstyrelsen att ha hand om den 
ekonomiska förvaltningen. Begreppet ekonomisk förvaltning omfattar både 
medelsförvaltning och egendomsförvaltning. Egendomsförvaltningen kan enligt 6 
kap 5 § KL helt eller delvis läggas på en annan nämnd än styrelsen.

Delegering från landstingsfullmäktige

§ 4
Fullmäktige får delegera alla ärenden till nämnderna i den mån det inte anges i 
kommunallagen eller någon annan författning att ett ärende ska avgöras av 
fullmäktige (prop. 1990/91:117 s 48).

Ansvar och rapporteringsskyldighet

§ 5
Föreskriften i första stycket motsvarar bestämmelsen i 6 kap 7 § KL som markerar 
nämndernas ansvar för verksamheten. 



Hur nämnden konkret ska se till att den får den information den behöver för att 
fortlöpande kunna kontrollera verksamheten bestämmer den själv. 
Kontrollformerna kan ske genom t ex rapporter, informationsmöten och 
inspektioner på institutioner.

Verksamhetskontrollen avser inte enbart fullmäktiges mål och riktlinjer för 
verksamheten och de föreskrifter som kan finnas för verksamheten i lagstiftning 
utan även sådant som hänger samman med ekonomi, budgetering och annat som är 
föremål för revisorernas granskning.

Möjligheterna till ökad delegering ställer större krav på verksamhetsredovisningar. 
Både beträffande fullmäktigedelegering (3 kap 10 § första stycket KL) och finans-
bemyndigande (3 kap 12 § KL) ska nämnderna enligt 3 kap 15 § redovisa till 
fullmäktige hur de fullgjort sina uppdrag. Av förarbetena (prop 1990/91:117 s 48 
och 160) framgår att syftet med rapporteringsskyldigheten är att ge fullmäktige ett 
uppföljningsinstrument. Regeln får särskild betydelse i ett målstyrt system. Åter-
redovisningen har betydelse som underlag för hur fullmäktige kan utöva sin styrning 
av verksamheten.

Av specialmotiveringen (pro 1990/91:117 s 160) följer att rapporteringen avser en 
redovisning av hur fullmäktiges beslut om verksamheten som sådan har efterlevts 
och inte någon traditionell anmälan av hur enskilda ärenden handlagts.

Bestämmelsen i 3 kap 15 § KL ställer inte något krav på formerna för redovisningen. 
Det ankommer på fullmäktige att besluta om omfattningen av redovisningen och 
formerna för denna. Här ingår även hur ofta redovisningen ska äga rum.

Denna rapporteringsskyldighet måste hållas isär från årsredovisningen i 8 kap KL 
även om den handlar om en form av begränsad förvaltningsredovisning.

Rapporterna bör ske regelmässigt.

Uppföljningen kan ske på olika sätt. Man kan göra delårsbokslut eller tertialbokslut. 
Härigenom får man en ekonomisk uppföljning som kan kompletteras med en 
verksamhetsmässig.

Eftersom nämnden är en gemensam nämnd för Landstinget, Bollnäs-, Gävle-, 
Ockelbo- och Ovanåkers Kommuner ska rapportering även ske till respektive 
Kommunfullmäktige.



Nämndernas arbetsformer

Sammansättning

§ 6
Antalet ledamöter i nämnden bestämmer det samverkande landstinget/kommuner. 
För att en nämnd ska anses gemensam ska var och en av de samverkande 
landstingen/kommuner ha valt minst en ledamot och en ersättare bland sina egna 
valbara till nämnden. Genom kravet på representation säkras det politiska 
inflytandet i nämnden. Antalet ersättare ska dessutom vara lika stort som antalet 
ledamöter.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 7
Enligt 6 kap 10 § KL ska fullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring.

Första stycket överensstämmer med vad som gäller för fullmäktige. Bestämmelsen 
innebär att ordinarie ledamot har företräde till att delta i ett sammanträde framför 
en ersättare. En ledamot som kommer för sent till ett sammanträde har därför rätt 
att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in. Detta regleras i andra stycket.

I tredje stycket regleras den ordning i vilken ersättarna ska tjänstgöra. Enligt 6 kap 9 
§ andra stycket KL ska fullmäktige om inte ersättarna väljs proportionellt bestämma 
i vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra.

Om ersättarna har utsetts vid proportionellt vad gäller särskilda regler i lagen om 
proportionellt valsätt.

Bestämmelsen om ersättarens företräde i fjärde stycket motsvarar vad som gäller 
för fullmäktige i 5 kap 13 § andra stycket KL. Om en sådan ordning leder till parti-
växling gäller att en ersättare som kommer för sent till sammanträdet men som står 
före tjänstgörande ersättare i turordning får träda in.

Femte stycket motsvarar vad som gäller för fullmäktige.

Om en ersättare finns närvarande får en nämnd inte sammanträda med ”luckor” 
även om en ersättare från annat parti eller motsatta blocket måste inkallas. För att 
undvika partiväxling föreskrivs i sjätte stycket en regel som gör det tillåtet för en 
ledamot som avbrutit att tjänstgöra växelvis. Detta innebär att en ledamot som 
avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv åter får tjänstgöra när 
hindret inte längre finns. Bestämmelsen gäller om ersättarens inträde leder till 
partiväxling och får endast tillämpas vid ett tillfälle under ett sammanträde.



Den lagstadgade närvarorätten för icke tjänstgörande ersättare regleras i 6 kap 11 § 
KL. Enligt paragrafen följer vidare att fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning 
ska ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. 
Det regleras i sjunde stycket.

Inkallande av ersättare

§ 8
Formerna för inkallande av ersättare regleras inte i kommunallagen.

Ersättare för ordföranden

§ 9
I 6 kap 16 § KL föreskrivs att fullmäktige ska meddela föreskrifter om vem som ska 
fullgöra ordförandens uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande 
kan tjänstgöra. I första stycket har den till levnadsåldern äldste ledamoten tillagts 
uppgiften att alltid fungera som tillfällig ordförande när samtliga i presidiet är 
hindrande att sköta ordförandeskapet.

I andra stycket regleras vad som gäller om ordföranden på grund av sjukdom eller 
dylikt är hindrad att sköta uppdraget som ordförande en längre tid. Bestämmelsen 
avser att förhindra att den politiska ledningen i styrelsen ändras. Styrelsen får utse 
en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättarens uppgifter 
omfattar inte bara de uppgifter som ordföranden har vid sammanträdena med 
styrelsen utan även de som ordföranden har att sköta mellan sammanträdena.

Justering

§ 12
Bestämmelserna om justering av protokollet återfinns i 6 kap. 30 § KL. Justeringen 
av en gemensam nämnds protokoll ska tillkännages på var och en av de 
samverkande kommunernas och Regionens anslagstavlor. Tillkännagivandet 
behöver inte införas i någon tidning. 
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Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse – Nya medlemmar i gemensam 
nämnd för företagsvård

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna utökning av den gemensamma nämnden för företagshälsovård 

mellan Landstinget Gävleborg och Gävle kommun med kommunerna Bollnäs, 

Ockelbo och Ovanåker fr o m 1 januari 2015

att upprättat förslag till avtal mellan parterna godkänns

att upprättat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård godkänns

att varje part ska välja ledamöter enligt reglemente. Gävle utser 2 ledamöter 

och lika många ersättare. Ordförande för 2015 ska utses bland de ledamöter 

som kommunfullmäktige i Gävle kommun utsett. För samma period utses vice 

ordförande bland de ledamöter som Landstingsfullmäktige utsett.

att nuvarande avtal upphör att gälla 31 december 2014

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade16 dec 2013 § 207, att inrätta en gemensam 

nämnd för  samverkan inom företagshälsovård mellan Gävle kommun och 

Landstinget Gävleborg från 1 maj 2014. Landstinget Gävleborg är 

värdkommun för nämnden.

Erbjudande om att ansluta sig till den gemensamma nämnden har gått ut till 

samtliga kommuner inom Gävleborgs län.

 Bollnäs kommun har fattat beslut om att ansluta sig till den gemensamma 

nämnden för företagshälsovårdsfrågor. Ovanåkers kommun och Ockelbo 

kommun kommer att besluta om anslutning till den gemensamma nämnden i 

september. 

Landstingsfullmäktige kommer vid sitt möte 22 oktober att behandla ärendet.

Tidigare ingångna avtal mellan Gävle kommun och Landstinget Gävleborg 

upphör.



En ny överenskommelse tecknas, mellan Gävle kommun och FöretagsHälsan 

Gävleborg, med start 2015-01-01 .

Beslutsunderlag

Avtal om samverkan – förslag samt reglemente(Bilaga1), daterat 2014-06-10

Erbjudande om anslutning till gemensam företagshälsovårdsnämnd till fler 

kommuner i Gävleborgs län

Protokollsutdrag: Gemensam nämnd – Företagshälsovård(FHV). KF 16 dec 

2013 § 207

Anita Svensson



Ärende 7  

Avvecklingsprocess - 
Regionförbundet Gävleborg
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 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-09-02

§151:  Avvecklingsprocess - Regionförbundet Gävleborg

Delges: Kommunfullmäktige, Landstinget Gävleborg
Dnr 14KS254 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att Regionförbundet Gävleborg avvecklas från och med 2015-01-01

att Regionstyrelsen (landstingsstyrelsen) utses till likvidator

att förslaget till avvecklingsprocess för Regionförbundet Gävleborg godkänns 

Ärendebeskrivning
Enligt tidigare beslut slås organisationerna Landstinget Gävleborg och Region Gävleborg ihop till en 

organisation Regionkommun Gävleborg.  Från Landstinget Gävleborg har förslag inkommit att 

landstingsfullmäktige respektive kommunalfullmäktige i Gävleborg beslutar gällande 

avvecklingsprocessen för Regionförbundet Gävleborg

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från Landstinget Gävleborg - Avvecklingsprocess - Regionförbundet Gävleborg

 Landstinget Gävleborg - Komplettering till utskickat protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen 19 

juni 2014

 Tjänsteskrivelse med beslutsförslag att Regionförbundet avvecklas
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2014-08-25
Dnr 208515 

Tjänsteskrivelse – Avvecklingsprocess - 
Regionförbundet Gävleborg

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunförbundet besluta

att Regionförbundet Gävleborg avvecklas från och med 2015-01-01

att Regionstyrelsen (landstingsstyrelsen) utses till likvidator

att förslaget till avvecklingsprocess för Regionförbundet Gävleborg godkänns

Ärendebeskrivning
Enligt tidigare beslut bildas Gävleborg regionkommun1 from år 2015.  

Från Landstingen Gävleborg har protokollsutdrag inkommit om att 

förbundsordningen för regionförbundet Gävleborg finns inte direkt uttalat hur 

förbundet skall avvecklas. Dock finns uttalat i förbundsordningens 16 § att förbundet 

skall träda i likvidation om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för 

utträde och att fullmäktige/styrelsen skall verkställa likvidationen i egenskap av 

likvidator och lämna slutredovisning till medlemmarna när alla skulder har betalats 

och alla tillgångar skiftats.

Landstinget Gävleborg föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Regionförbundet 

Gävleborg avvecklas från och med 2015-01-01, att Regionstyrelsen 

(landstingsstyrelsen) utses till likvidator samt att förslaget till avvecklingsprocess för 

Regionförbundet Gävleborg godkänns. Förslag till beslutet förutsätter det finns ett 

förbundsfullmäktige som kan utse en regionstyrelse from 2015-01-01. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Landstinget Gävleborg - Avvecklingsprocess - Regionförbundet 

Gävleborg

Helén Åleskog
Förvaltningschef

1 Landstinget Gävleborg och samverkansorganet Region Gävleborg slås ihop
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Datum 2014-06-05

Koncernstaben
Upprättare Mona Dalmats

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Avvecklingsprocess - Regionförbundet Gävleborg
Dnr L 300, LS 2014/644

Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningen för regionförbundet Gävleborg finns inte direkt uttalat 
hur förbundet skall avvecklas. Dock finns uttalat i förbundsordningens 16 § att 
förbundet skall träda i likvidation om medlemmarna inte kan enas om 
förutsättningarna för utträde och att fullmäktige/styrelsen skall verkställa 
likvidationen i egenskap av likvidator och lämna slutredovisning till 
medlemmarna när alla skulder har betalats och alla tillgångar skiftats.

Ovanstående förutsätter att det finns ett förbundsfullmäktige som kan utse en 
regionstyrelse from 2015-01-01. Nedan beskrivna process bygger på att 
medlemmarna är överens om en annan hantering utan att ett nytt fullmäktige 
behöver utses. En sådan överenskommelse bekräftad genom beslut i samtliga 
medlemmars fullmäktigeförsamlingar gäller över förbundsordningen.

Beslutsunderlag
– Avvecklingsprocess - Regionförbundet Gävleborg

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige och respektive 
kommunalfullmäktige i Gävleborg besluta

1. Regionförbundet Gävleborg avvecklas från och med 2015-01-01

2. Regionstyrelsen (landstingsstyrelsen) utses till likvidator

3. Förslaget till avvecklingsprocess för Regionförbundet Gävleborg godkänns

Ärendebeskrivning

Regionförbundets verksamhet till och med 2014-12-31

- Regionförbundet bedriver verksamhet till och med 2014-12-31.
- En årsredovisning för 2014 upprättas av Regionstyrelsen. 
- Årsredovisningen granskas av regionförbundets revision som 

också yttrar sig i ansvarsfrågan för regionförbundets styrelse.
- Årsredovisningen tillställs samtliga medlemmar för 

godkännande.



Datum 2014-06-05

2 (2)

- Beslut i ansvarsfrågan för regionförbundets styrelse för 2014 
fattas i samtliga medlemmars fullmäktige 2015.

Avveckling av regionförbundet från och med 2015-01-01

- Avveckling av regionförbundet inleds 2015-01-01 genom att 
Regionförbundet Gävleborg träder i likvidation.

- Regionstyrelsen utgör likvidator och ansvarar för att hantera 
avvecklingen.

- Likvidatorn upprättar slutredovisning inklusive 
förvaltningsberättelse och redovisningshandlingar.

- Tillgångarna fördelas enligt förbundsordningen.
- Slutredovisningen delges förbundsmedlemmarna.

Eva Tjernström
Landstingsstyrelsens ordförande

Svante Lönnbark
Landstingsdirektör



Ärende 8  

Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Gävle 

kommun
se även dnr 14KS209
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 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-09-02

§154:  Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gävle kommun se 
även dnr 14KS209

Delges: Kommunfullmäktige
Dnr 14KS237 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att anta nya lokala ordningsföreskrifter för Gävle kommun att gälla from 1 november 2014. 

Ärendebeskrivning
Från Tekniska nämnden har förslag till den allmänna ordningen i Gävle kommun inkommit. Ett 

antal ändringar har skett sen år 1995 när senaste ordningsföreskrifter antogs och Tekniska nämnden 

föreslår att Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige antar ny lokala ordningsföreskrifter för Gävle 

kommun. Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2014 om ändring av ordningsföreskrifterna 

avseende camping. Vid dagens sammanträde föreslås att anta nya ordningsföreskrifter i dess helhet 

och att de tidigare gällande besluten upphävs.

Beslutsunderlag

 Tekniska nämnden - Protokoll § 2014-06-04 samt tjänsteskrivelse Allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Gävle kommun

 Bilaga 2. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gävle kommun. 

 Tjänsteskrivelse - Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gävle kommun

 



Gävle kommun   Kommunledningskontoret   801 84 Gävle   Besök Stadshuset, Drottninggatan 22
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Tjänsteskrivelse

Dnr 14KS237
2014-08-04

      Kommunstyrelsen

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gävle 
kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår, enligt tekniska nämndens beslut 2014-06-04, § 66, 
kommunfullmäktige besluta att anta nya lokala ordningsföreskrifter för Gävle 
kommun. Föreskrifterna föreslås att träda i kraft den 1 november 2014. 
Kommunfullmäktige föreslås också besluta att nu gällande 
ordningsföreskrifter som kommunfullmäktige tidigare antagit samtidigt ska 
upphöra att gälla.

Ärendebeskrivning
Gävle kommun har enligt regeringens bemyndigande utfärdat lokala 
ordningsföreskrifter. (Gävleborgs läns författningssamling 21FS2008:59.) 
Samhällsbyggnad Gävle har gjort en översyn av dem. Eftersom det har skett 
flera ändringar sedan 1995 är förslaget att anta nya föreskrifter i dess helhet 
och att de tidigare gällande besluten upphävs. Kommunfullmäktige har 2014-
06-23, § 4 fattat beslut om ändring av ordningsföreskrifterna avseende 
camping. (Dnr 14 KS209) Dessa är inarbetade i de föreskrifter som 
Kommunfullmäktige nu föreslås att anta.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2014-06-04, § 66.
Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad Gävle daterad den 26 maj 2014. (Dnr 
TN91-002)
Bilaga 1 - Förslag till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gävle 
kommun.
Bilaga 2 – Befintliga allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gävle kommun. 
(Ordningsföreskrifterna avseende camping enligt kommunfullmäktiges beslut 
den 23 juni 2014, § 4, ingår inte.)

Bo Bäckström
Planeringschef



























































Ärende 9  

Återremiss gällande avskrivning 
av kommunens lån till Bomhus 

Folkets Hus i KF:s beslut 
20140623 - Delårsrapport 1 år 2014  

med årsprognos för Kommunen 
och de kommunala bolagen
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 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-09-02

§155: Återremiss gällande avskrivning av kommunens lån till 
Bomhus Folket Hus 
(Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-26 , Delårsrapport 1 år 2014 med årsprognos 
för Kommunen och de kommunala bolagen)

Delges: Kommunfullmäktige
Dnr 14KS93 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att Gävle kommuns fordran på Bomhus Folkets Hus om 15 350 tkr avskrivs med 9 500 tkr till 

5 850 tkr.

att tidigare skuldförbindelse om 15 350 tkr upphör

att ny skuldförbindelse om 5 850 tkr upprättas med säkerhet i fastigheten

att kommunens firmatecknare undertecknar ny skuldförbindelse och medges redaktionella 

ändringar i skuldförbindelsen

 

Ärendebeskrivning
På Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 juni 2014 beslutades att återremittera attsatsen med 

att avskriva kommunens lån till Bomhus Folkets Hus föreningen görs med 9 500, från 15 350 tkr till 

5 850 tkr, så att kommunens återstående fordran på Bomhus Folkets Hus förening därefter uppgår 

till 5 850 tkr. Till dagens sammanträde har ärendet förtydligats samt har nytt förslag till skuldebrev 

upprättats.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Förtydligande gällande avskrivning av fordran Bomhus Folkets Hus

 Skuldförbindelse Bomhus Folkets Hus nuvarande från år 1991

 Skuldförbindelse - Bomhus Folkets Hus – förslag på ny

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2014-06-23

Inlägg görs av
Micael Dahlberg (M), Per-Åke Fredriksson (FP) och Carina Blank (S).

Yrkande
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Justerare Uppdragsbestyrkande

Micael Dahlberg (M) yrkar att ärendet avslås. Per-Åke Fredriksson (FP) stödjer Dahlbergs 

avslagsyrkande

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Micael Dahlbergs (M) 

avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget 

Omröstning
Inger KällgrenSawela (M) begär omröstning som medges. Med 7 röster för ordförandens förslag 

mot 6 röster för Micael Dahlberg (M) avslagsyrkande finner ordförande att kommunstyrelsen 

beslutar enligt ordförandens förslag

Omröstningsresultat: - för ordförandeberedningens förslag: Carina Blank (S), Per Johansson 

(S), Lena Lundgren (S), Hans Wahlström (S), Åsa Wiklund- Lång (S), Roger Persson (MP), 

Marita Engström (V), -för Micael Dahlberg (M)´s avslagsyrkande: Micael Dahlberg (M), Inger 

KällgrenSawela (M), Måns Montell (M), Birgittha Bjerkén (M), Per-Åke Fredriksson (FP) och 

Ann-Helen Persson (C).

Reservation
Micael Dahlberg (M), Inger KällgrenSawela (M), Måns Montell (M), Birgittha Bjerkén (M), Per-

Åke Fredriksson (FP) och Ann-Helen Persson (C) reserverar sig muntligt mot beslutet till 

förmån för Dahlbergs avslagsyrkande.



2014-09-02 Kommunstyrelsen
Sid 1 (3)
Dnr  14KS93
Handläggare Anders Larsson

K O M M U N L E D N I N G S K O N T O R E T

Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22.

Tfn 026-17 80 00 (vx). Fax 026- 12 54 56

gavle.kommun@gavle.se 

www.gavle.se

Tjänsteskrivelse – Återremiss avskrivning av fordran 
Bomhus Folkets Hus

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att Gävle kommuns fordran på Bomhus Folkets Hus om 15 350 tkr avskrivs med 
9 500 tkr till 5 850 tkr.
att tidigare skuldförbindelse om 15 350 tkr upphör
att ny skuldförbindelse om 5 850 tkr upprättas med säkerhet i fastigheten
att kommunens firmatecknare undertecknar ny skuldförbindelse och medges 
redaktionella ändringar i skuldförbindelsen  
att ovan beslut omedelbart justeras

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-23, §3 ”Delårsrapport 1 år 2014 med 
årsprognos för Kommunen och de kommunala bolagen”, att återremittera 
attsatsen med att avskriva kommunens lån till Bomhus Folkets Hus
föreningen görs med 9 500, från 15 350 tkr till 5 850 tkr, så att kommunens 
återstående fordran på Bomhus Folkets Hus förening därefter uppgår till 5 850 
tkr. 

Ärendet har nu förtydligats.  I delårsbokslut per april har kommunen gjort en 
nedskrivning i kommunens räkenskaper av kommunens fordran på Bomhus 
Folkets Hus med 9 500 tkr, från 15 350 tkr till 5 850 tkr. Nedskrivningen 
belastade per april finansförvaltningens resultat negativt med 9 500 tkr. I 
balansräkningen uppgår nu fordran till ett värde av 5 850 tkr. Nedskrivningen 
sker som ett led i att värdera tillgångar och skulder. Tillgångar som inte bedöms 
ha ett kvarstående värde ska enligt försiktighetsprincipen skrivas ned.  Fordran 
bedöms inte ha ett värde högre än marknadsvärdet på fastigheten i Bomhus 
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Folkets Hus och övriga finansiella tillgångar. Nedskrivning har därför gjorts med 
9 500 tkr.

Juridiskt kvarstår kommunens fordran på Bomhus Folkets Hus på 15 350 tkr 
oavsett om kommunen av försiktighetsskäl skrivit ned värdet på fordran i 
räkenskaperna.  Skuldebrevet från 1991-10-24 gäller fortfarande, bilaga 1.  Ingen 
säkerhet finns i detta skuldebrev. Av skuldebrevet framgår att lånet på 15 350 tkr 
är amorteringsfritt och att räntan för lånet är knutet till kommunens intern-
räntesats. Denna internränta fastställs årligen av kommunen i samband med 
upprättande av årsbudgeten. För år 1991 uppgick internräntan till 11 procent och 
för år 2014 är internräntan fastställd till 3 procent. Räntan internfaktureras till 
Kultur och fritidsnämnden och avräknas mot Folkets Husföreningens anslag i 
Kultur och fritidsnämndens budget. Då inget övrigt bidrag nu utgår till 
föreningen är räntan lika med bidraget.

Bomhus Folkets Hus har därmed i dagsläget en oförändrad skuld till Gävle 
kommun på 15 350 tkr. Värdet på fastigheten i Bomhus Folkets Hus uppgår i 
föreningens räkenskaper till ca 13,7 mnkr. Marknadsvärdet har bedömts (Svefa 
AB) till 4 200 tkr vid värdetidpunkt november månad 2013. Föreningen har 
därmed ett nedskrivningsbehov på omkring 9 500 tkr i föreningens räkenskaper. 
Föreningen har inte ett eget kapital som klarar denna nedskrivning och har 
därmed inga förutsättningar att driva verksamheten vidare.  En förutsättning för 
en fortsatt verksamhet är att skulden till Gävle kommun samtidigt regleras från 
15 350 tkr till en nivå på 5 850 tkr, alltså att 9 500 tkr av fordran skrivs bort, 
varvid Folketshusföreningen kan intäktsföra en post som motsvarar 
nedskrivningskostnaden för fastigheten.  Genom avskrivningen av fordran från 
15 350 tkr till 5 850 tkr minskar kommunens ränteintäkter under 
finansförvaltningen med 285 tkr, men även motsvarande kostnader som 
definieras som bidrag under Kultur och fritidsnämnden. 

Fastigheten hyrs i sin helhet av Kultur & Fritid Gävle för biblioteks- och 
fritidsgårdsverksamhet. Hyresintäkten utgör föreningens huvudsakliga 
intäktskälla (ca 90 procent). Kommunens hyreskostnader uppgår med 
nuvarande hyreskontrakt till 1 108 tkr år 2014 och föreslås höjas med 150 tkr 
från och med september månad. En ny hyra motsvarar därmed 889 kronor per 
kvadratmeter. Enligt värdeutlåtandet för fastigheten kan maknadsmässiga hyror 
för kommersiella fastigheter i Bomhus bedömas normalt ligga i intervallet 700-
1 000 kronor per kvadratmeter. 

Förutom ovanstående verksamheter fylls huset med andra aktiviteter, ex för 
pensionärer, teaterföreställningar, mässor, barnverksamhet etc. En förutsättning 
för dessa verksamheter är att det finns personal i huset som utvecklar och håller 
samman dessa aktiviteter. Detta sker genom anställda hos Folkets 
Husföreningen. Förutsättningarna har i övrigt beskrivits i kommunens 
delårsrapport 1 för år 2014 (Dnr 14KS93). 

Kommunfullmäktige har därför föreslagits att fordran juridiskt avskrivs med 
9 500 tkr, från tidigare 15 350 tkr till 5 850 tkr. Nu gällande skuldebrev bifogas. 
Nytt skuldebrev har upprättats med en fordran på Bomhus Folkets Hus på 5 850 
tkr samt säkerhet i fastigheten. Skuldebrevet bifogas.  Lagakraftvunnet beslut 
samt undertecknat nytt skuldebrev ligger till grund för ansökan om inteckning i 
fastigheten.
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Beslutsunderlag
Protokoll KF 2014-06-23 § 3 
Nu gällande skuldförbindelse 15 350 tkr
Ny skuldförbindelse 5 850 tkr 
Delårsrapport 1, 2014 

Germund Jonsson
Ekonomi och Finanschef





För finansiering av uppförande av nytt folkets hus inom stadsdelen Bomhus har 
Bomhus Folkets Husförening u p a 1991-10-24 tecknat en skuldförbindelse innebärande 
att föreningen erhåller ett lån om 15 350 000 kr av Gävle kommun. 
Gävle kommun  ( Kommunen) och Bomhus Folkets Hus Ekonomisk förening                            
( Föreningen ) har nu överenskommit om att upprätta en ny skuldförbindelse med 
ändrat innehåll enligt nedan.

SKULDFÖRBINDELSE

Till Gävle kommun betalar Bomhus Folkets Hus Ekonomisk förening org.nr 
785000-0170 ett belopp om femmiljoneråttahundrafemtiotusen ( 5 850 000 ) 
kronor jämte därå löpande ränta. Lånet löper med en ömsesidig uppsägningstid 
på tre månader.
Räntan är knuten till Kommunens internräntesats och utgår efter en räntesats 
för år 2014 på 3,0 procent och erlägges kvartalsvis i efterskott den 31.3, 30.6, 
30.9 och 31.12. Långivaren har rätt att anpassa räntesatsen efter Kommunens 
egen räntekostnad. Räntan internfaktureras  Kultur&Fritid och avräknas mot 
Föreningens anslag i kultur- och fritidsnämndens budget. Räntan enligt denna 
låneförbindelse utgår fr o m första månadsskifte efter det att nedanstående 
kommunfullmäktigebeslut vunnit laga kraft.
Lånet är amorteringsfritt tillsvidare.

Som säkerhet för lånet enligt denna skuldförbindelse skall Kommunen erhålla 
inteckning ( pantbrev ) om femmiljoneråttahundrafemtiotusen ( 5 850 000 ) 
kronor med bästa rätt i den av Föreningen innehavda tomträtten Kristinelund 
51:2 i Gävle kommun. Föreningen förbinder sig att inte utan kommunstyrelsens 
medgivande utta och belåna pantbrev i tomträtten utöver ett högsta belopp på 
500 000 kr och med förmånsläge över 5 850 000 kr.
Kommunen svarar för de med inskrivning av kommunens pantbrev förenade 
kostnaderna.
Föreningen får ej utan kommunens medgivande sälja ovannämnda tomträtt.

Denna skuldförbindelse ersätter den tidigare 1991-10-24 av Föreningen 
tecknade skuldförbindelsen.

Denna skuldförbindelse gäller endast under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner nedskrivning av gällande lånebelopp enligt 
tidigare skuldförbindelse med 9 500 000 kr ned till 5 850 000 kr genom beslut 
som vinner laga kraft.

Gävle

Gävle kommun Bomhus Folkets Hus Ek. förening

…………………………………. ……………………………………………………







VOTERINGSLISTA

Datum29 september 2014
Ärende: § 9 Återremiss gällande avskrivning av kommunens lån till 
Bomhus Folkets Hus , dnr 14KS93

Kommunfullmäktige
Ledamöter Närv. Frånv Tjänstgörande 

ersättare Ja Nej Avstår

Gin Akgul Hajo (V) X X

Marita Engström (V) X X

Maritha Johansson (V) X X

Anita Walther (V) X Seppo Laine X

Tomas Fransson (MP) X Emely Wikholm X

Kiki Larsson (MP) X X

Inger Schörling (MP) X X

Helene Börjesson (MP) X X

Roger Persson (MP) X X

Carina Blank (S) X X

Peter Bergström (S) X Kristina Hellström X

Lena Lundgren (S) X X

Per Johansson (S) X X

Åsa Wiklund Lång (S) X X

Hans Wahlström (S) X X

Mona Kolarby  (S) X X

Daniel Olsson ordf.(S) X X

Ulrika Jidåker (S) X X

Rolf Wiberg (S) X Ismet Uzun x

Jens Leidermark (S) X Ingemar Waern X

Petra Svensk Berggren (S) X X

Håkan Alenius (S) X X

Leyla Tahran (S) X X

Anéa Elfving (S) X X

Jörgen Edsvik (S) X X

Birgitta Öberg (S) X X

Eva Älander (S) X X

Tommy Berger (S) X X

Elisabeth Lindström (S) X X

Lars-Göran Ståhl (S) X X

Mohammed Abusagr (S) X Sten Öberg X

Markus Kristiansson (S) X X

Lena Åhlander (S) X X



Mats Ivarsson (FP) X X

Lena Ödeen (FP) X X

Per-Åke Fredriksson (FP) X X

Evelyn Klöverstedt (FP) X X

Kenth Lövgren (FP) X X

Roland Ericsson (C) X X

Ayser Bayraktar (C) X X

Urban Sjölander (C) X X

Ann-Helen Persson (C) X X

Lili André (KD) X X

Lennart Ahlenius (KD) X X

Sven Olof Hiller (M) X X

Pia Jansson (M) X X

Morgan Darmell (M) X X

Margareta Pedersen-Ekström 
(M)

X X

Kenneth Bognesand (M) X X

Örjan Larsson (M) X Gun Lundberg X

Niklas Bornegrim (M) X X

Micael Dahlberg (M) X X

Birgittha Bjerkén (M) X X

Lars Beckman (M) X X

Ewa Stenberg Jäderberg (M) X X

Ann Sophie Mattisson 1:e vice 
ordf. (M)

X X

Måns Montell (M) X X

Inger KällgrenSawela (M) X X

Björn Frankson (M) X X

Patrik Stenvard (M) X X

Leif Meijer (M) X Margareta Larsson X

Robert Waller (M) X Maud Lundh X

Richard Carlsson (SD) X X

Carl Ekenberg (SD) X X

Marcus Andersson (SD) X X

Roger Hedlund (SD) X Mattias Eriksson X

Summa            33 32

Justerare Uppdragsbestyrkande



VOTERINGSLISTA

Datum 29 september 2014
Ärende: § 9 Återremiss gällande avskrivning av kommunens lån till 
Bomhus Folkets Hus, dnr 14KS93. Ja: avgöra ärendet i dag, 
Nej: bordlägga ärendet

Kommunfullmäktige
Ledamöter Närv. Frånv Tjänstgörande 

ersättare Ja Nej Avstår

Gin Akgul Hajo (V) X X

Marita Engström (V) X X

Maritha Johansson (V) X X

Anita Walther (V) X Seppo Laine X

Tomas Fransson (MP) X Emely Wikholm X

Kiki Larsson (MP) X X

Inger Schörling (MP) X X

Helene Börjesson (MP) X X

Roger Persson (MP) X X

Carina Blank (S) X X

Peter Bergström (S) X Kristina Hellström X

Lena Lundgren (S) X X

Per Johansson (S) X X

Åsa Wiklund Lång (S) X X

Hans Wahlström (S) X X

Mona Kolarby  (S) X X

Daniel Olsson ordf.(S) X X

Ulrika Jidåker (S) X X

Rolf Wiberg (S) X Ismet Uzun x

Jens Leidermark (S) X Ingemar Waern X

Petra Svensk Berggren (S) X X

Håkan Alenius (S) X X

Leyla Tahran (S) X X

Anéa Elfving (S) X X

Jörgen Edsvik (S) X X

Birgitta Öberg (S) X X

Eva Älander (S) X X

Tommy Berger (S) X X

Elisabeth Lindström (S) X X

Lars-Göran Ståhl (S) X X

Mohammed Abusagr (S) X Sten Öberg X

Markus Kristiansson (S) X X



Lena Åhlander (S) X X

Mats Ivarsson (FP) X X

Lena Ödeen (FP) X X

Per-Åke Fredriksson (FP) X X

Evelyn Klöverstedt (FP) X X

Kenth Lövgren (FP) X X

Roland Ericsson (C) X X

Ayser Bayraktar (C) X X

Urban Sjölander (C) X X

Ann-Helen Persson (C) X X

Lili André (KD) X X

Lennart Ahlenius (KD) X X

Sven Olof Hiller (M) X X

Pia Jansson (M) X X

Morgan Darmell (M) X X

Margareta Pedersen-Ekström 
(M)

X X

Kenneth Bognesand (M) X X

Örjan Larsson (M) X Gun Lundberg X

Niklas Bornegrim (M) X X

Micael Dahlberg (M) X X

Birgittha Bjerkén (M) X X

Lars Beckman (M) X X

Ewa Stenberg Jäderberg (M) X X

Ann Sophie Mattisson 1:e vice 
ordf. (M)

X X

Måns Montell (M) X X

Inger KällgrenSawela (M) X X

Björn Frankson (M) X X

Patrik Stenvard (M) X X

Leif Meijer (M) X Margareta Larsson X

Robert Waller (M) X Maud Lundh X

Richard Carlsson (SD) X X

Carl Ekenberg (SD) X X

Marcus Andersson (SD) X X

Roger Hedlund (SD) X Mattias Eriksson X

Summa            33 32

Justerare Uppdragsbestyrkande





Ärende 10  

Avtal mellan Brynäs IF och Gävle 
kommun – En bra start



Sid 1 (2)

 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-09-02

§158:  Återremiss - Avtal mellan Brynäs IF och Gävle kommun – En 
bra start

Delges: Kommunfullmäktige
Dnr 14KS224 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att godkänna kompletterande underlaget gällande återremissen

att godkänna upprättat till samarbetsavtal med Brynäs IF 

Ärendebeskrivning
På Kommunstyrelsens sammanträde den 10 juni 2014 beslutades att godkänna samarbetsavtal 

mellan Gävle kommun och Brynäs IF. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 

23 juni att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Till dagens sammanträde har 

ärendebeskrivning med kompletterande information bifogats och förslag föreligger att 

samarbetsavtal med Brynäs IF godkänns.

Beslutsunderlag
· Avtal avseende samarbete och huvudpartnerskap - Brynäs IF och Gävle kommun - En bra start

· Tjänsteskrivelse - En bra start - samarbetsavtal mellan Gävle kommun och Brynäs IF

· Reservation från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna

· En bra start - komplettering efter kommunstyrelsens beslut 2014-06-10.

· Skrivelse från Gästriklands Idrottsförbund angående delar av det avtal mellan Brynäs IF och 

Gävle kommun som avser projektstöd och resursstöd

· Tjänsteskrivelse - En bra start - komplettering efter återremiss 

· Komplettering efter återremiss från Brynäs IF

· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 126

· Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 16

· Presentation Brynäs-Unicef - För allas barns rättigheter 

Inlägg görs av 
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Justerare Uppdragsbestyrkande

Inger KällgrenSawela (M), Carina Blank (S), Ann-Helen Persson (C), Margareta Larsson (M), 

Per-Åke Fredriksson (FP), Roland Ericsson (C), Måns Montell (M), Birgittha Bjerkén (M), Jens 

Leidermark (S), Jörgen Edsvik (S), Roger Persson (MP), Micael Dahlberg (M) och Marita 

Engström (V)

Yrkande 
Inger KällgrenSawela (M) yrkar att ärendet avslås. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Inger KällgrenSawela (M) 

avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget 

Omröstning
Inger KällgrenSawela (M) begär omröstning som medges. Med 7 röster för ordförandens förslag 

mot 6 röster för Inger KällgrenSawela (M) avslagsyrkande finner ordförande att 

kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag

Omröstningsresultat: - för ordförandeberedningens förslag: Carina Blank (S), Per Johansson 

(S), Lena Lundgren (S), Hans Wahlström (S), Åsa Wiklund- Lång (S), Roger Persson (MP), 

Marita Engström (V), -för Inger KällgrenSawela (M) avslagsyrkande: Inger KällgrenSawela (M), 

Micael Dahlberg (M), Måns Montell (M), Birgittha Bjerkén (M), Per-Åke Fredriksson (FP) och 

Ann-Helen Persson (C).

Reservation
 Inger KällgrenSawela (M), Micael Dahlberg (M), Måns Montell (M), Birgittha Bjerkén (M), Per-

Åke Fredriksson (FP) och Ann-Helen Persson (C) reserverar sig muntligt mot beslutet till 

förmån för Inger KällgrenSawela (M) avslagsyrkande.
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2014-10-13

Dnr 14KS224

Komplettering efter återremiss

Gävle kommun   Kommunledningskontoret   801 84 Gävle   Besök Drottninggatan 22
Växel 026-17 80 00   Fax 026-12 54 56   gavle.kommun@gavle.se   www.gavle.se

 

ks/kf

En bra start! – samarbetsavtal mellan Gävle 
kommun och Brynäs IF  

Ärendebeskrivning med kompletterande information
Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2014 § 16 att återremittera 
rubricerat ärende för komplettering i de olika avtalsdelarna.

Sedan Brynäs IF presenterat sitt kommande samarbete med UNICEF och dess 
fördjupade arbete med barnkonventionen som grund, presenterades ett 
avtalsutkast för Gävle kommun där Gävle kommun erbjuds att vara sk 
huvudpartner i det arbete som sedermera benämndes ”En bra start ! ”. 

Efter kompletterande samtal kom avtalet att omfatta 3 delar. Dels den del som 
är helt ny i Gävle kommuns samarbete med Brynäs IF, dvs En bra start!. 
Därutöver omfattar avtalet det samarbete med Brynäs IF som av vissa kommit 
att kallas ”sponsorsbidrag” och av vissa ”elitstöd”. Denna del i avtalet beslutas 
med stöd av kommunens riktlinjer för representation. Avtalet omfattar 
slutligen en tredje del som avser namnrättigheten till Brynäs A-hall. Även 
denna del är ny i samarbetet med Brynäs. De tre delarna utgör tillsammans 
Gävle kommuns bidrag som sk huvudpartner. 

Eftersom avtalet omfattar såväl flera år samt i delen ”En bra start!” berör flera 
av kommunens nämnder är avtalet sammantaget av den beskaffenheten att det 
bör behandlas av kommunfullmäktige. 

De delar som rör sponsorsbidrag och namnrättigheten till arenan hade rent 
teoretiskt kunnat delas upp på 1 års avtal och behandlas endast av 
kommunstyrelsen inom ramen för dess ansvar för information - och 
marknadsföring. 

Nedan följer ytterligare något om respektive avtalsdel utöver det som redan 
presenterats för kommunfullmäktige. Dessutom finns som bilaga en kort 
sammanfattning från Brynäs IF om ursprunget till samarbetet med UNICEF, 
dagsläget och de närmast förestående aktiviteterna. Även ett bildspel bifogas.  
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En bra Start!
Den del i avtalet som reglerar En bra start! återfinns vad gäller dess syfte och 
mål under p 1.1 -1.4 i avtalet och de rättigheter som är förknippade med 
samarbetet finns under p 2.1 – 2.10.

En bra Start! är ett nytt verksamhetsområde inom Brynäs IF som kommer att 
byggas upp långsiktigt. Gävle kommun har som huvudpartner en möjlighet att 
genom sin plats i styrgruppen vara med att tillsammans med Brynäs, UNICEF 
och övriga huvudpartners såväl bygga upp som bestämma verksamhetens 
inriktning på kort och lång sikt. 

För kommunens del innebär det en möjlighet att förstärka det arbete med barn 
– och ungdomar som görs redan idag med ytterligare aktiviteter, 
samarbetspartners, kompetenser, arbetsmodeller och nätverk. Det blir en del i 
Gävle kommuns arbete med att verkställa implementeringen av det barn- och 
ungdomsprogram som nyligen antagits.

Ett av syftena med En bra Start! är att samla så många som möjligt för att 
tillsammans utveckla arbetet med barn. Det gäller såväl idrotts- som kultur och 
andra föreningar, eldsjälar, företag och organisationer. Det ligger en stor 
utmaning både för Brynäs IF och Gävle kommun i att få till stånd den 
samlande kraften. Gävle kommun kommer för sin del att inom kort fördjupa 
dialogen med föreningar i frågan. Önskan är självklart att så många föreningar 
som möjligt vill delta.  Idag finns inget politiskt ställningstagande till hur 
övriga föreningar och andra ska kunna få bidrag till ett utökat engagemang och 
deltagande i aktiviteter inom ramen för En bra start! men frågan kommer att 
aktualiseras. 

För kommunstyrelsens del kan det vara viktigt att löpande kräva 
återredovisning av såväl verksamhet som ekonomi av den 
styrgruppsrepresentant som utses. Även kommunfullmäktige bör givetvis få en 
återkommande redovisning under avtalsperioden. 

Det kan finnas anledning att notera p 6 i avtalet som stadgar att avtalet får 
hävas om någon av parterna väsentligen åsidosätter sina åtaganden eller om 
konceptet En bra start! inte fullföljs från Unicefs, Brynäs eller erforderliga 
strategiska huvudpartners sida.

Brynäs kommer inom kort att presentera ytterligare en huvudpartner.
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Avtalets övriga rättigheter, marknadsföring och aktiviteter
I punkt 3.1 regleras att Gävle kommun genom avtalet ges namnrätten till A-

hallen.  Genom att åter få en möjlighet att benämna Brynäs A-hall för 

Gavlerinken – nu med tillägget arena - ges en fantastisk möjlighet att sprida 

namnet Gavle/Gävle inte bara nationellt utan även internationellt. Brynäs IF är 

idag ett mycket starkt varumärke och namnet på dess hemmaarena har ett 

fantastiskt genomslag i media. Namnet Gavlerinken Arena kommer dessutom 

att bl a tryckas på alla biljetter och matchprogram, exponeras på olika ställen i 

arenan samt på funktionärernas kläder mm. Gavlerinken utnyttjas också för 

andra typer av publikdragande stora arrangemang inom t ex musik och teater.  

Genom det stora genomslag och stora spridning som den aktuella 

namnsponsringen förväntas få måste värdet/kostnaden för densamma anses 

som mer än rimlig. Bara den spridning nationellt av namnet Gavlerinken som 

den massmediala bevakningen kommer att innebära har ett mycket stort 

marknadsvärde för Gävle kommun. Malmö och Linköping har liknande avtal 

avseende arenorna i dessa städer. Avtalen är dock inte jämförbara varken till 

innehål eller ekonomisk omfattning. Det kan dock sägas ett de rent ekonomisk 

omfattar betydligt större summor. 

Punkterna 3.2 – 3.11 i avtalet motsvarar innehållet i det ”sponsorsavtal” som 

Gävle kommun haft med Brynäs sedan 90-talet. Avtalet har i denna del stöd i de 

riktlinjer för kommunal representation som gäller. Det är i dagsläget endast 

Brynäs IF och Gefle IF Fotboll som har sådana avtal med Gävle kommun. 

Avslutning

Förslaget till samarbetsavtal löper på 5 år. Som ersättning för avtalet ska Gävle 

kommun betala 4 mnkr per år samt därutöver bidra med resurser motsvarande 

1 mnkr. Fördelningen av medel har beräknats på så sätt att 2,5 mnkr plus 1 

mnkr i resurser avser En bra start!, 1 mnkr avser namnrättigheten och 500 000 

kr avser det tidigare s k sponsorsavtalet (d v s det som motsvarar det avtal Gävle 

kommun har med GIF).  Se också den komplettering som gjordes inför 

kommunfullmäktiges beslut den 23 juni (bilaga).

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat 

förslag till samarbetsavtal med Brynäs IF

Helén Åleskog
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Förvaltningschef



__________________________________________________________________________________

Brynäs IF, Idrottsvägen 7, 806 33 Gävle 
| Telefon 026-544660 | Fax 026-516206 | E-post: info@brynas.se

Brynäs IF – UNICEF – Gävle
Brynäs IF har som världens första hockeyklubb skrivit ett femårsavtal med FN:s barnrättsorganisation 
UNICEF. Samarbetsavtalet har godkänts av såväl UNICEFs huvudkontor i New York som avdelningen 
för Sports and Development i Genève. Inom ramen för det samarbetet etablerar Brynäs IF nu 
verksamheten En bra start. En bra start ska arbeta för barns rättigheter i Gävle. Men samarbetet 
kommer att synas även regionalt, nationellt och globalt. I regionen via En bra starts alla aktiviteter, 
nationellt via Brynäs IF:s bortamatcher och UNICEF-kampanjer samt globalt via UNICEF:s arbete. 
Verksamheten bygger på FN:s barnkonvention.

För UNICEF innebär samarbetet med Brynäs IF, ett helt nytt sätt att arbeta på och deras förhoppning 
är att tillsammans med Brynäs IF skapa en förebild som ska inspirera föreningar runt om i världen att 
våga göra likadant. 

Organisation
En bra start är ett nytt verksamhetsområde inom Brynäs IF som kommer att byggas upp långsiktigt. 
En bra start är inget tidsbegränsat projekt utan ett nytt verksamhetsområde som kommer att vara en 
del av Brynäs IF:s totala verksamhet. Verksamheten startar hösten 2014, och det första året kommer 
att bli ett uppbyggnadsår. Verksamheten ska ta tillvara det goda arbete som redan görs av kommun, 
olika föreningar, eldsjälar mm och tillsammans med dessa förstärka och utveckla arbetet. 

Brynäs IF och En bra start kommer att ha max fem Huvudpartners. Brynäs IF har erbjudit Gävle 
kommun en av de fem platser som finns för Huvudpartner. Gävle kommun har en unik chans att som 
första stad i världen delta i ett pilotprojekt tillsammans med Brynäs IF och UNICEF. Huvudpartner till 
verksamheten har bland annat rätt att ta aktiv del i uppbyggnaden av verksamheten samt att i egen 
marknadsföring/kanaler associera sig med En bra start och UNICEF.

Samtliga huvudpartners finns representerade i styrgruppen för En bra start där även representanter 
för Brynäs IF och UNICEF finns med. Styrgruppen är den grupp som bestämmer verksamhetens 
inriktning, långsiktiga strategier och hur utvecklingen av verksamhetsområdet ska se ut. 
Huvudpartners tar alltså en aktiv del i uppbyggnaden av den nya verksamheten, och kommer att 
bidra med sin kompetens och sina nätverk. 

För verksamhetens operativa del ansvarar en verksamhetsledare som kommer att rekryteras under 
hösten 2014. Till sin hjälp har verksamhetsledaren delprojektledare som ansvarar för verksamhetens 
fem olika områden; skolor och fritidsklubbar, ledarskapsakademin, förstärka eldsjälar, lek & aktivitet, 
första jobbet. Verksamhetsledaren rapporterar kontinuerligt till verksamhetens styrgrupp. 

Vad har hänt hittills?
* Under 2014 har verksamhet startas upp på två skolor och två fritidsklubbar i Gävle. Dessutom 
utbildades sex ledare i Ledarskapsakademin. Försöksverksamheten har bedrivits tillsammans med 
såväl föreningar som skolor och ”eldsjälar”. 

* En ansökningsmall för den nya verksamheten har färdigställts för att kunna ansöka om medel till 
verksamheten via olika stiftelser och fonder. De medel som kommer in till verksamheten från 
stiftelser och fonder kommer oavkortat att gå till En bra start. De kommer att användas till alla 
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Brynäs IF, Idrottsvägen 7, 806 33 Gävle 
| Telefon 026-544660 | Fax 026-516206 | E-post: info@brynas.se

aktiviteter under En bra start samt för att stödja andra föreningar, organisationer och eldsjälar.
* Brynäs IF har under ett år omarbetat föreningens hela partnerstruktur. Kostnader för aktiviteter i 
En bra start kommer främst att finansieras genom att Brynäs IF styr om sin partnerstruktur. 
En stor del av föreningens sponsorskap styrs nu om till att inte längre enbart omfatta 
ishockeyverksamheten.

*Som en symbol för barns rättigheter kommer Brynäs IF att under nästa säsong spela i en reklamfri 
matchdräkt. Enbart UNICEF och En bra start kommer att synas på matchstället och dräkten blir en 
symbol för det arbete som Brynäs IF, partners och många föreningar, organisationer och eldsjälar 
gör.

Vad händer sen?

* Rekrytering av verksamhetsledare för En bra start påbörjas under hösten.

* Styrgruppen för En bra start kommer att börja sina möten under september/oktober

* Val av skolor och fritidsklubbar där En bra start kommer att inleda arbetet redan under hösten.

* Planering för uppstart av Ledarskapsakademin och övriga områden.

* Samarbete med föreningar och eldsjälar

* Planering av aktiviteter regionalt, nationellt och globalt. Arbetet sker tillsammans med UNICEF.

* Bearbetning av potentiella huvudpartners fortsätter under hösten.

Bilaga

Några bilder med kort sammanfattning av En bra Start!

Hans – Göran Karlsson och Johan Cahling







- Utmanar det konventionella

- Bidrar till en hållbar framtid i Gävle Kommun.

- Prioriterar barn och ungdomar

- Samarbetar över gränser och 
stödjer befintliga strukturer.



Tillsammans med Brynäs IF och deras starka partners ska vi 

skapa en svensk förebild som visar hur UNICEF, 

idrottsföreningar, städer och företag, världen över, tillsammans 

kan arbeta för att fler barn ska få en bra start på livet.

Lotta Linden, Director of Corporates & Partnerships  UNICEF Sverige



Gävle ska vara världens bästa plats att växa upp på. För alla barn.

Att ge alla barn i Gävle Kommun en bra start i livet.

Att så många barn som det bara går:
- deltar i meningsfulla och roliga aktiviteter
- klarar sin grundskoleutbildning
- är schyssta kompisar
- har goda och sunda förebilder
- har vuxna med gott ledarskap i sin vardag



Ledarskap
Pilot – 7 ledare √ 
År 1 – Utbilda 24 ledare
År 2 – Utbilda 24 ledare
År 3 – Utbilda 24 ledare
År 1-3 Utveckla ett nätverk av goda ledare

Spontanlek

Skolor och fritidsklubbar
Skolan först – schysst kompis – aktiv livsstil

Pilot – Sörbyskolan, Lillhagsskolan och deras fritidsklubbar √
År 1 – 5 skolor och fritidsklubbar
År 2 – 10 skolor och fritidsklubbar
År 3 – 15 skolor och fritidsklubbar

Lek och aktivitet Första jobbet
Pilot – Rapatac √ 
År 1 – Två stadsdelar
År 2 – Tre stadsdelar
År 3 – Fem stadsdelar
År 1-3 Sommar Camp och stora aktiviteter

År 1 – 50 praktikplatser
År 2 – 100 praktikplatser
År 3 – 100 praktikplatser
År 1-3  Aktiviteter i Läkerol Arena





Den regionala styrgruppen i En bra start består av 
Brynäs IF, UNICEF och Huvudpartners.

- Strategidagar och årsplanering

- Styrgruppsmöten 6 ggr per år

- Projektmöten löpande
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 Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum  2014-06-23

§16:  Avtal mellan Brynäs IF och Gävle kommun – En bra start

Delges: KLK, KLK ekonomi
Dnr 14KS224 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen 
så att ärendet kompletteras med ett avtalsförslag avseende de delar som rör namnsponsringen och 
elitstödsdelen. 

Ärendebeskrivning
På kommunstyrelsens aprilsammanträde gavs information om att Brynäs IF som första
ishockeyklubb i världen inlett ett samarbete med Unicef som syftar till att barn och
unga ska få en bra start i livet. På dagens sammanträde föreligger förslag till avtal
avseende samarbete och huvudpartnerskap Brynäs – Unicef – En bra start. Den
gemensamma utgångspunkten för samarbetet är barnkonventionen och alla barns rätt
till lek, vila och fritid. Brynäs IF kommer att starta upp en ny verksamhetsgren – En bra
start! – som plattform för det nya arbetet. Genom En bra start! ges ett komplement till
det omfattande arbete för barn- och unga som redan görs idag i Gävle kommun.

Beslutsunderlag
Avtal avseende samarbete och huvudpartnerskap - Brynäs IF och Gävle kommun - En bra start
Tjänsteskrivelse - En bra start - samarbetsavtal mellan Gävle kommun och Brynäs IF
Reservation återremiss från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna
En bra start - komplettering efter kommunstyrelsens beslut 
Protokoll KS Brynäs IF

Inlägg görs av
Carina Blank (S), Micael Dahlberg (M), Ann-Helen Persson (C), Per-Åke Fredriksson (FP), Lili André 
(KD), Per Johansson (S), Mattias Eriksson (SD), Inger KällgrenSawela (M), Kenth Lövgren (FP), 
Lars Beckman (M) och Lars Göran Ståhl (S).

Yrkande
Carina Blank (S) yrkar återremiss i de delar som berör ”En bra start”, detta för att ytterligare 
kommunikation med Gävles föreningsliv ska kunna genomföras.
Per Johansson (S) och Lars Göran Ståhl (S) stödjer Carina Blanks återremiss yrkande.

Micael Dahlberg (M), Ann-Helen Persson (C), Per-Åke Fredriksson (FP), Lili André (KD), Inger 
KällgrenSawela (M), Kenth Lövgren (FP), Lars Beckman (M) och Mattias Eriksson (SD) yrkar 
återremiss på hela ärendet, så att ärendet kompletteras med ett avtalsförslag avseende de delar som 
rör namnsponsringen och elitstödsdelen.

Propositionsordning 
Ordförande föreslår votering med handuppräckning.
Vid proposition på bifall till alliansens förslag till återremiss respektive avslå återremissen finner 
ordföranden att kommunfullmäktige minoritets återremitterar ärendet till kommunstyrelsen.

----------------------------------------------------------------------------------------
Ajournering kl 16:30-16:45
----------------------------------------------------------------------------------------



Skrivelse till Kommunledning och oppositionsråd

Från Gästriklands Idrottsförbund via Ann-Gerd Bergdahl och ordförande Bo Eriksson och Gefle IF 
Fotboll via Eva von Schéele-Frid och Leif Lindstrand.

Angående delar av det avtal mellan Brynäs IF och Gävle Kommun som avser projektstöd och 
resursstöd som skall tas upp till beslut vid Kommunfullmäktiges möte den 23 juni 2014

Vi har tagit del av det avtalsutkast som ligger till grund för beslut i frågan, vi har även tagit del av den 
kompletterande handling skickad via Johan Adolfsson den 17 juni samt har reflekterat över de samtal 
och möten som har ägt rum den senaste tiden.

Vi vill börja med att säga att vi tycker det är mycket positivt att det finns medel (3,5 miljoner per år 
under 5 år d.v.s 17,5 miljoner) tillgängliga för att barn- och ungdomar i Gävle skall få bättre 
förutsättningar att växa upp i en trygg och bra miljö. Det är utan tvekan vårt huvudmål också.

Vi har synpunkter på det förslag som ligger för beslut som innebär att Brynäs IF skall få 2,5 miljoner i 
ekonomiskt stöd samt 1 miljon i resursstöd för att starta upp en ny verksamhetsgren inom sin 
förening. Vi anser att flera föreningar i Gävle såväl i stort som smått utifrån sina förutsättningar 
redan har fungerande verksamheter i precis samma syfte som den nya verksamhetsgrenen är tänkt 
att starta.  Vi tror på att förstärka befintliga föreningars arbete och ge dem stöd och resurser utifrån 
behov, arbetsinsats och räckvidden barn. Vårt förslag och önskemål är att avsätta medel och resurser 
värderat till 17,5 miljoner på 5 år i en oberoende pott som administreras av antingen kommunen 
eller via Gästriklands Idrottsförbund samt att utse en styrgrupp med representanter med olika 
kompetenser, bakgrunder och befattningar som kan prioritera ansökningar och projektbeskrivningar.

På mötet den 13 juni (von Schéele m.fl. f rån Gefle IF, Blank o Åleskog)ställde Carina Blank frågan hur 
vi ställer oss i att ingå i den styrgrupp som skall bildas i projektet ”En bra start”. Vi hade en diskussion 
vad det skulle innebära och vi från Gefle IF FF poängterade hela tiden hur viktigt det är att övriga 
föreningarnas talan också måste finnas representerade vilket ledde till att även Gästriklands 
Idrottsförbunds deltagande togs upp.  Vi vill mycket gärna ingå i en styrgrupp men inte utifrån det 
förslag som nu ligger som underlag till beslut i kommunfullmäktige d.v.s genom en verksamhetsgren 
inom Brynäs IF. Utan våra önskemål och förhoppningar är att Kommunfullmäktig återremitterar den 
del i avtalet som rör satsningen ”En bra start” och i stället verkar för nytt beslut enligt vårt förslag 
med oberoende styrgrupp som hanterar och prioriterar projekt- och resursmedel.  

Som information har Gefle IF FF tidigare lämnat underlag, gällande analysjämförelse mellan Brynäs 
arbete ”En bra start” samt Gefle IF FF arbete ”Ett bättre Gävle” samt den förberedande text och 
frågor som vi hade som underlag vid mötet den 13 juni, till såväl kommunledning som till 
oppositionsföreträdare. 

Gävle den 19 juni 2014

Ann-Gerd Bergdahl och Bo Eriksson samt Eva von Schéele-Frid och Leif Lindstrand
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Tjänsteskrivelse

Dnr 204845
2014-06-16

      kommunfullmäktige

En bra start! - komplettering efter 
kommunstyrelsens beslut 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkades komplettering enligt ett 
flertal punkter

 Ett underlag som visar hur ”namnrättigheten” till A-hallen har kunnat 
värderas till 1 mnkr/år

 Ett underlag som utvisar vilken typ av resurs värd 1 mnkr/år som 
kommunen ska ställa till Brynäs IF:s förfogande och vad den ska 
användas till

 Beträffande de 2,5 mnkr/år som avser ”En bra start!” önskas 
klarläggande om denna del av avtalet rör bidrag till viss verksamhet 
eller om det avser sponsring. Klarläggandet omfattar önskemål om en 
detaljerad plan, för den verksamhet som Brynäs IF ska utföra

 Rör det sig om bidrag till viss verksamhet behövs ett underlag som 
visar hur kommunen årligen ska kunna följa upp den verksamhet som 
kommer att bedrivas inom ”En bra start” både verksamhetsmässigt 
och ekonomiskt. Ska denna verksamhet anses vara en verksamhet 
bedriven för kommunens räkning och hur ställer sig då ett sådant avtal 
rent lagligt (kommunalrättsligt och upphandlingsmässigt)?

 Rör det sig om sponsring behövs ett underlag som visar hur värdet av 
denna del av avtalet har kunnat fastställas till 2,5 mnkr.

 Ärendet bör kompletteras med en ekonomisk sammanställning över 
hela kommunkoncernens sponsring av Brynäs IF.

Ärendet kompletteras enligt följande.

Namnrättigheten 

Läkerol Arena/Gavlerinken fungerar idag inte bara som en arena för 
ishockey och andra sporter utan är en evenemangsarena även för 
konserter, teater, konferenser, företagsevenemang mm. 
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Att sätta ett exakt pris på en namnsponsring är svårt och avgörs av ett 
flertal faktorer. En viktig faktor är antalet evenemang som hålls på arenan, 
att arenan har en elitklubb knuten till sig som kommer att spela 
hemmamatcher i arenan osv. 

Den aktuella nivån på avtalet är i paritet med tidigare 
namnsponsringsavtal och klart under nivån för t ex Malmö Arena. Det är 
svårt att ange något normalvärde på ett namnsponsringsavtal eftersom de 
till innehåll är väldigt varierande och de avtal som innehåller rent 
affärsmässiga delar tillika är sekretessbelagda.

Brynäs IF har genom avtal med arenabolaget, Brynäs Arena AB, 
namnrättigheten till arenan likväl som övriga kommersiella 
exponeringsmöjligheter.

Genom namnrättigheten till arenan kommer Gavlerinken – och därmed 
Gävle – att synas och spridas på ett omfattande sätt i Sverige. Gavlerinken 
och Gävle blir synligt via tv sändningar, radioreferat, tryckta och sociala 
mediers bevakning av evenemang på arenan mm. Namnet på arenan syns 
även på alla biljetter, matchprogram och andra konsumentprodukter på 
arenan. Sammantaget blir detta en mycket kostnadseffektiv 
marknadsföring av platsen Gävle.

Årets seriestart är den 11 september och innan dess ska alla trycksaker 
vara färdigställda.

 Kommunala resurser

Gävle kommun kommer att bidra med såväl personella som materiella 
resurser. Personella resurser i form av representanter i styrgrupp och olika 
projektgrupper men självklart också för att genomföra aktiviteter 
tillsammans med Brynäs, Unicef och övriga medverkande. Materiella 
resurser kan vara i form av tillgång till lokaler som t ex skolor, 
fritidsgårdar och anläggningar för enskilda aktiviteter.

 Verksamheten En bra start!

Vision, syfte och målsättningar med En bra Start! finns beskrivet i såväl 
tidigare tjänsteskrivelse som förslag till avtal. Målsättningarna  är att så 
många barn och unga som det bara går deltar i meningsfulla och roliga 
aktiviteter, klarar sin grundskoleutbildning, är schyssta kompisar, har 
goda och sunda förebilder, har vuxna med bra ledarskap i sin vardag och 
kommer ut i jobb i Gävle.

Idag sker ett omfattande arbete med inriktning mot social hållbarhet i 
många föreningar, av många ideella krafter och inom många verksamheter 
i Gävle kommun. Genom En bra start! ges en möjlighet att ge ytterligare 
kraft åt detta engagemang genom en samlande kraft. Men också ett 
komplement. Genom Brynäs samarbete med Unicef ges en ny möjlighet till 
nätverk, kompetens och arbetsmodeller.  

Verksamheten är tänkt att starta den 1 september i år. Redan under våren 
har pilotprojekt och kartläggning av alla goda initiativ som pågår 
genomförts. Verksamheten kommer att utvecklas inom följande områden: 
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ledarskapsakademi, lek och aktiviteter, första jobbet samt skolor och 
fritidsklubbar (se bilaga).

Verksamheten kommer organisatoriskt att vara en egen verksamhetsgren, 
en egen avdelning, inom den ideella föreningen Brynäs IF.  Gävle kommun 
har som huvudpartner, tillsammans med övriga huvudpartners, en plats i 
styrgruppen för En bra start! och har därmed möjlighet till såväl 
påverkan som insyn i såväl verksamhetens genomförande som ekonomi. 

 De kommunala bolagens engagemang

Enligt VD i Gävle Stadshus AB har de 4 helägda kommunala bolagen 
möjlighet att tillsammans ingå sponsorsavtal med Brynäs IF alternativt 
bidra till verksamheten En bra start! med en högsta sammanlagd summa 
på 1 mnkr.

Helén Åleskog
Förvaltningschef
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 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-06-10

§126:  Avtal mellan Brynäs IF och Gävle kommun – En bra start

Delges: Kommunfullmäktige, Ekonomiavdelningen
Dnr 14KS224 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att godkänna föreslaget samarbetsavtal mellan Gävle kommun och Brynäs IF

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att finansiera avtalet under 2014 med 1 750 000 kr från anslaget för särskilda utvecklingsinsatser 

Ärendebeskrivning
På Kommunstyrelsens aprilsammanträde gavs information om att Brynäs IF som första 

ishockeyklubb i världen inlett ett samarbete med Unicef som syftar till att barn och unga ska få en 

bra start i livet. På dagens sammanträde föreligger förslag till avtal avseende samarbete och 

huvudpartnerskap Brynäs – Unicef – En bra start. Den gemensamma utgångspunkten för 

samarbetet är barnkonventionen och alla barns rätt till lek, vila och fritid. Brynäs IF kommer att 

starta upp en ny verksamhetsgren – En bra start! – som plattform för det nya arbetet. Genom En bra 

start! ges ett komplement till det omfattande arbete för barn- och unga som redan görs idag i Gävle 

kommun. Helén Åleskog föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag
 Avtal avseende samarbete och huvudpartnerskap - Brynäs IF och Gävle kommun - En bra start

 Tjänsteskrivelse – En bra start, samarbetsavtal

Inlägg görs av
Micael Dahlberg (M), Hans Wahlström (S), Carina Blank (S), Margareta Larsson (M),Per-Åke 

Fredriksson (FP) , Ann-Helen Persson (C), Niclas Bornegrim (M), Per Johansson (S), Inger 

KällgrenSawela (M), Jörgen Edsvik (S) och Carina Blank (S) 

Yrkande
Micael Dahlberg (M) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering inför kommunfullmäktiges 

sammanträde med underlag som visar hur ”namnrättigheten” till A-hallen har kunnat värderas till 1 

mnkr/år, vilken typ av resurs värd 1 mnkr/år som kommunen ska ställa till Brynäs IF:s förfogande 

och vad den ska användas till, beträffande de 2,5 mnkr/år som avser ”En bra start!” klarlägga om 
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Justerare Uppdragsbestyrkande

denna del av avtalet rör bidrag till viss verksamhet eller om det avser sponsring samt en ekonomisk 

sammanställning över hela kommunkoncernens sponsring av Brynäs IF.

Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på Micael Dahlbergs (M) återremissyrkande respektive att 
avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag varav 
ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget.

Reservation
Micael Dahlberg (M), Inger KällgrenSawela (M), Niclas Bornegrim (M), Birgittha 
Bjerkén (M), Per-Åke Fredriksson (FP), Ann-Helen Persson (C) reserverar sig skriftlig mot beslutet 
till förmån för Micael Dahlbergs (M) återremissyrkande



YRKANDE OM ÅTERREMISS

Vi yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med följande

 Ett underlag som visar hur ”namnrättigheten” till A-hallen har kunnat värderas till 1 mnkr/år
 Ett underlag som utvisar vilken typ av resurs värd 1 mnkr/år som kommunen ska ställa till 

Brynäs IF:s förfogande och vad den ska användas till
 Beträffande de 2,5 mnkr/år som avser ”En bra start!” önskar vi få klarlagt om denna del av 

avtalet rör bidrag till viss verksamhet eller om det avser sponsring. Vi vill se en detaljerad 
plan, för den verksamhet som Brynäs IF ska utföra.

Rör det sig om bidrag till viss verksamhet anser vi att det behövs ett underlag som visar hur 
kommunen årligen ska kunna följa upp den verksamhet som kommer att bedrivas inom ”En 
bra start” både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Ska denna verksamhet anses vara en 
verksamhet bedriven för kommunens räkning och hur ställer sig då ett sådant avtal rent 
lagligt (kommunalrättsligt och upphandlingsmässigt)?

Rör det sig om sponsring anser vi att ett underlag behövs som visar hur värdet av denna del 
av avtalet har kunnat fastställas till 2,5 mnkr.

 Ärendet bör kompletteras med en ekonomisk sammanställning över hela 
kommunkoncernens sponsring av Brynäs IF.

Gävle 2014-06-10

Moderaterna

Folkpartiet

Centerpartiet

Kristdemokraterna
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K O M M U N S T Y R E L S E N

Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22.

Tfn 026- 17 80 00 (vx). Fax 026- 12 54 56

kommunstyrelsen@gavle.se 

www.gavle.se 

En bra start! - samarbetsavtal mellan Gävle kommun 
och Brynäs IF
Brynäs IF har som första ishockeyklubb i världen inlett ett samarbete med 
Unicef som syftar till att barn och unga ska få en bra start i livet. Den 
gemensamma utgångspunkten för samarbetet är barnkonventionen och alla barns 
rätt till lek, vila och fritid. Brynäs IF kommer att starta upp en ny 
verksamhetsgren – En bra start! – som plattform för det nya arbetet. 

Visionen med En bra start! är att Gävle ska vara världens bästa plats att växa 
upp på. För alla barn. Syftet är att ge alla barn i Gävle kommun en bra start i 
livet. Målsättningar är att så många barn och unga som det bara går: deltar i 
meningsfulla och roliga aktiviteter, klarar sin grundskoleutbildning, är schyssta 
kompisar, har goda och sunda förebilder, har vuxna med bra ledarskap i sin 
vardag och kommer ut i jobb i Gävle.

En bra start! är en verksamhet som Brynäs IF genomför tillsammans med 
Unicef, olika partners och i samverkan med föreningar och massa goda krafter.

För Gävle kommun är det viktigt att alla barn och unga får en bra och trygg start 
i livet och möjlighet att utvecklas. För att skapa trygga och goda uppväxtvillkor 
är miljön i hemmet, förskolan, skolan, fritiden samt barns kompetenser viktiga - 
vilket i sin tur påverkar deras hälsa under uppväxten och senare i livet. Trygga 
uppväxtvillkor för barn och unga omfattar därför det mesta av kommunens 
verksamhet.

Genom En bra start ! ges ett komplement till det omfattande arbete för barn- 
och unga som redan görs idag i Gävle kommun.  Gävle kommun har under en 
längre tid varit del av ett samarbete kommuner emellan kring barnkonventionens 
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genomförande i det vardagliga kommunala arbetet. Kommunfullmäktige har 
nyligen antagit ett barn- och ungdomsprogram och ett idrottspolitiskt program – 
Hållbar idrott – är på väg till beslut. Det kommunövergripande målet Skolan 
först är en uppmaning till samverkan mellan kommunens alla förvaltningar och 
bolag för att ge alla barn och ungdomar goda förutsättningar att klara sin 
skolgång. 

Förslaget till samarbetsavtal omfattar dels de delar som avser En bra start !, 
beskrivet under främst p1 – p2 i avtalet. Därutöver har det samarbetsavtal som 
Gävle kommun och Brynäs IF haft sedan 90- talet bakats in i det nya 
samarbetsavtalet. Denna typ av avtal har Gävle kommun endast med de två 
klubbar, nämligen Brynäs IF och GIF Fotboll. Det regleras under p 3.2  – 3.11. 
Slutligen innehåller avtalet också en punkt 3.1 genom vilken Gävle kommun ges 
namnrätten till A-hallen vilken föreslås få namnet Gavlerinken Arena. 

Samarbetsavtalet löper på 5 år och genom avtalet blir Gävle kommun en av fem 
huvudpartners. Som ersättning för avtalet ska Gävle kommun betala 4 mnkr per 
år och därutöver bidra med resurser motsvarande 1 mnkr. Fördelningen av medel 
har beräknats att 2,5 mnkr plus 1 mnkr i resurser avser En bra start!, 1mnkr 
avser namnrättigheten och 500 000 kr avser det tidigare samarbetsavtalet med 
Brynäs IF (dvs det som motsvarar det avtal Gävle kommun har med GIF).

För att finansiera avtalet föreslås kommunstyrelsens anslag för särskilda 
utvecklingsinsatser/gemensamma samverkansmedel användas. Detta tas som 
årliga beslut i kommunstyrelsen.  Den del som avser tidigare samarbetsavtal, dvs 
500 000 kr, finns redan upptaget i kommunstyrelsens internbudget.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta 

att godkänna föreslaget samarbetsavtal mellan Gävle kommun och Brynäs IF

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att finansiera avtalet under 2014 
med 1 750 000 kr från anslaget för särskilda utvecklingsinsatser

Helén Åleskog
Förvaltningschef
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AVTAL 
 

AVSEENDE SAMARBETE OCH HUVUDPARTNERSKAP 
Brynäs – Unicef – En bra Start! 

 
 
Mellan Brynäs IF, org.nr. 885000-0152, Idrottsvägen 7, 806 33 Gävle (BIF) och Gävle 
Kommun, org.nr. 212000-2338, Box 954, 801 84 Gävle (GK) har följande avtal träffats 
avseende samarbete kring aktiviteter, marknadsföring och därmed sammanhängande 
uppdrag och tjänster.  
 
 
1. Bakgrund, syfte och mål med En bra start! 
 
1.1 GK arbetar efter att skapa en livsmiljö som uppfyller krav på långsiktig 

hållbarhet, det vill säga social, miljömässig, och ekonomisk hållbarhet. Det är 
viktigt att alla barn och unga får en bra och trygg start i livet och möjlighet att 
utvecklas. För att skapa trygga och goda uppväxtvillkor är miljön i hemmet, 
förskolan, skolan, fritiden samt barns kompetenser viktiga - vilket i sin tur 
påverkar deras hälsa under uppväxten och senare i livet. Trygga uppväxtvillkor 
för barn och unga omfattar därför det mesta av kommunens verksamhet. 
 
BIF har som ändamål att bedriva elit och ungdomshockey, där utveckling av 
barn och ungdomar är en central del i verksamheten. Detta tillsammans med 
idrottens värderingar och förebilder ligger som grund för BIFs samhällsansvar.  
Brynäs IF gör redan idag mycket på det sociala området och kommer framåt att 
arbeta på ett mer strukturerat och organiserat sätt med dessa frågor genom att 
starta upp en helt ny verksamhet som ska rikta sig till alla barn i vår region. 
Verksamheten kommer att bli ett eget verksamhetsområde i föreningen. 
 

1.2 BIF och GK är överens om att barnen är vår framtid, att utveckling av alla barn 
och ungdomar även utvecklar vårt samhälle. Artikel 31 i FN:s Barnkonvention 
slår särskilt fast att varje barn har rätt till lek, vila och fritid. Idrott och lek 
stärker inte bara barns fysiska och mentala hälsa, det lär även barn att samarbeta 
och hantera känslor. Det engagerar och väcker drömmar och hopp. 
 

1.3 För många barn i vår region medför olika faktorer att rätten till lek, vila och 
fritid inte tillgodoses. BIF kommer därför att tillsammans med Unicef skapa en 
ny verksamhet, En bra start!  
 
En bra start! ska utveckla barn och ungdomar genom att uppmuntra, förespråka 
och möjliggöra rörelse och lek, fair play samt vikten av goda förebilder, sunda 
ideal och utbildning. BIF bär på en oerhörd kraft och kan med sina profiler nå 
fram till skolbarn på ett unikt sätt. I och med detta avtal blir GK en huvudpartner 
till BIF och En bra start! GK ser detta som ett värdefullt komplement till det 
arbete för barn- och unga som redan i dag görs i Gävle kommun och ser det 
också som en del i att förverkliga det barn – och ungdomsprogram som nyligen 
antagits av kommunfullmäktige.  
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1.4  
Visionen med En bra start! är att Gävle ska vara världens bästa plats att växa 
upp på. För alla barn. Syftet är att ge alla barn i Gävle kommun en bra start i 
livet. Målsättningar är att så många barn och unga som det bara går: deltar i 
meningsfulla och roliga aktiviteter, klarar sin grundskoleutbildning, är schyssta 
kompisar, har goda och sunda förebilder, har vuxna med bra ledarskap i sin 
vardag och kommer ut i jobb i Gävle. 
 
En bra start! är en verksamhet som Brynäs IF genomför tillsammans med 
Unicef, partners och i samverkan med massa goda krafter och föreningar. 
 

1.5 Parterna är överens om att med de resurser vi tillsammans har skapa aktiviteter 
och uppmärksamhet kring En bra start! i hela Sverige. Verksamhetens primära 
områden är f n ledarskapsakademi, lek och aktiviteter, första jobbet samt skolor 
och fritidsklubbar. Verksamhetsutveckling pågår.    
 
 

2. Avtalets rättigheter, En bra start! 
 
Associationsvärden 
 

2.1 GK har rätt att associera sig till En bra start!, en verksamhet i samarbete 
mellan Brynäs IF och Unicef. 
 

2.2 GK har rätt att vara delaktig i BIFs verksamhet En bra start! och genom det få 
möjligheten att vara en föregångare bland kommuner och på så sätt stärka och 
profilera Gävle stad.  

 
2.3 GK har rätt att, som en av endast fem externa parter, kalla sig huvudpartner till 

En bra start! och använda motsvarande logotyp i egen kommunikation och 
marknadsföring.  
 
Relationsmöjligheter 
 

2.4 GK ingår i strategigruppen för En bra start! tillsammans med övriga huvud 
partners, Unicef och Brynäs IF. GK får tillsammans med övriga huvud partners 
vara delaktig i en utvecklingsresa, ett globalt pilotprojekt kopplat till Unicef. 
Som del av strategigruppen ska respektive huvudpartner aktivt bidra med 
erfarenheter, kompetens och idéer som utvecklar verksamheten En bra start. 
 

2.5 GK har rätt att delta på årlig fältresa tillsammans med Brynäs IF och Unicef. 
 

Kommersiella möjligheter 
 
2.6 GK har rätt att använda allt officiellt material (filmer, texter, bilder) som 

produceras kring En bra start! 
 
2.7                 GK har rätt att använda personer från Brynäs IF och Unicef i egna aktiviteter. 
 
2.8 GK har branschexklusivitet bland En bra starts huvudpartners.    
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 Exponering 
 
2.9 GK har rätt till framträdande exponering tillsammans med Unicef i Brynäs IFs 

kommunikation, ex pressvägg, hemsidor samt vid stora evenemang för En bra 
start!. 

 
2.10 En bra start – logotype exponeras på Brynäs IFs matchdräkt.  
 
      
3. Avtalets övriga rättigheter, marknadsföring och aktiviteter  
 
Avtalet under denna punkt (p 3.1 – 3.11) ersätter tidigare samarbetsavtal 
mellan parterna.  
 
 
 Exponering 
3.1 GK ges genom avtalet namnrätten till A-hallen (f.n. Läkerol Arena) för att 

profilera Gävle stad. Rätten är villkorad av att nytt namn på A-hallen skall 
sanktioneras av BIF. Arenanamnet ”Gavlerinken Arena” har accepterats och 
godkänts av BIF. Tillträde till namnrätten sker inför säsongsstart 2014/2015, 
eller den senare tidpunkt då nuvarande innehavare av namnrätten frånträtt.  

 
3.2 GK är en av fem parter som exponeras på BIFs hemmamatcher i mittzon  

tillsammans med BIF och Unicef. Undantaget Svenska Hockeyligans centrala 
reklamplatser. Dessutom ges rätt till exponering 30 ggr på LED skärm under 
Brynäs SHL-matcher.  

 
 Associationsvärden 
3.3 GK har rätt att kalla sig huvudpartner och använda motsvarande logotyp i egen 

kommunikation. 
 
3.4 GK har rätt att använda Brynäs IFs logotyp. 
 
3.5 GK är tröjsponsor till den reklamfria matchtröjan. 
 
 Relationsmöjligheter 
3.6 GK har rätt till en plats i Brynäs IFs affärsnätverk. 
 
3.7 GK har tillgång till samtliga mervärden i Brynäs IFs partnererbjudande. 
  
 Kommersiella möjligheter 
3.8 GK har rätt till ett gemensamt matchvärdskap i grundserien varje år under 

avtalstiden innehållande: 
 Tillgång till matchvärdsloge med övriga huvudpartners, Brynäs och Unicef 
 Exponering på LED TV-zon och speakertext en gång per period,  
 Rätt att från dagen innan utnyttja arenan och entréhallen för eget budskap 

(ska godkännas av BIF), 
 Rätt att inför match själva marknadsföra överenskommet budskap i 

association till matchen.  
GK har dessutom rätt till sammanlagt 200 biljetter till valfria matcher per år. 
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3.9 Som strategisk partner finns GKs logo med i BIFs officiella kommunikation inkl 
hemsida och sociala medier. 

 
3.10 Rätt att använda bilder på Brynäs IFs spelare i matchtröja i egen kommunikation. 
 

3.11 GK har branschexklusivitet bland Brynäs IFs huvudpartners.    
 
4  Avtalets omfattning 
 
 Avtalsperiod 
4.1 Avtalet sträcker sig från 2014-07-01 till 2019-06-31.  
 
 Uppsägning och förlängning 
4.2 Uppsägning av detta avtal skall ske skriftligt minst tolv (12) månader före 

avtalsperiodens utgång, i annat fall är avtalet med enahanda uppsägningstid 
förlängt med två (2) år för varje gång.  
 

 
 
5. Ersättning 
 
5.1 För de rättigheter som tillförsäkras GK genom detta avtal, skall GK till BIF utge 

ersättning med ett belopp uppgående till 4 000 000 kronor per år exklusive 
resurser uppgående till 1 000 000 kr per år. Resurserna kan vara personella eller 
andra och skall överenskommas mellan parterna inför varje nytt avtalsår.  

 
 Till ovan angivna belopp skall även erläggas vid var tid gällande 

mervärdesskatt, reklamskatt eller annan skatt. 
 

Ersättningen skall inklusive redovisade tillägg och skatter faktureras i förskott 
fyra gånger per år, den 1/1, 1/4, 1/7 samt 1/10 varje år. 

 
 
6.  Hävande av avtal 
 
6.1  Detta avtal får hävas om någon av parterna väsentligen åsidosätter sina 

åtaganden eller om konceptet En bra start! inte fullföljs från Unicefs, Brynäs 
eller erforderliga strategiska partners sida.  

 
 
7.  Överlåtelse 
 
7.1  Detta avtal får ej överlåtas. 
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8. Ränta, indrivningskostnader mm 
 
8.1 Vid försenad betalning ska GK, utöver lagstadgad dröjsmålsränta, erlägga 

ersättning för skriftlig betalningspåminnelse och inkassokostnad, varvid 
ersättning utgår enligt lag. 

 
 
9. Force Majeure 
 
9.1 Omständigheter som krig, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion, 

statsingripande eller annat som parterna inte råder över och som hindrar, 
fördröjer eller avsevärt fördyrar parternas uppfyllande av villkoren i detta avtal 
och som skäligen inte kunnat förutses, fritar parterna från deras skyldigheter 
enligt detta avtal under den tid som hindret varar. 

 
 
10. Inskrivning 
 
10.1 Detta avtal får ej inskrivas. 
 

 
11. Tvister 
 

 11.1 Tvist rörande tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal skall  
  i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. Kan enighet inte 
  uppnås, skall tvisten avgöras av enligt lag behörig nämnd eller domstol. 

 
 
 

 __________________ 
  
 
  

Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, varav parterna tagit var sitt. 
 
  Gävle den   Gävle den 
 
 
  Brynäs IF   Gävle Kommun            
 
 
  _______________________ ________________________ 

 Firmatecknare  Firmatecknare 
 

 



VOTERINGSLISTA

Datum29 september 2014
Ärende: § 10 Avtal mellan Brynäs IF och Gävle kommun – En bra start, dnr 14KS224

Kommunfullmäktige
Ledamöter Närv. Frånv Tjänstgörande 

ersättare Ja Nej Avstår

Gin Akgul Hajo (V) X X

Marita Engström (V) X X

Maritha Johansson (V) X X

Anita Walther (V) X Seppo Laine X

Tomas Fransson (MP) X Emely Wikholm X

Kiki Larsson (MP) X X

Inger Schörling (MP) X X

Helene Börjesson (MP) X X

Roger Persson (MP) X X

Carina Blank (S) X X

Peter Bergström (S) X Kristina Hellström X

Lena Lundgren (S) X X

Per Johansson (S) X X

Åsa Wiklund Lång (S) X X

Hans Wahlström (S) X X

Mona Kolarby  (S) X X

Daniel Olsson ordf.(S) X X

Ulrika Jidåker (S) X X

Rolf Wiberg (S) X Ismet Uzun x

Jens Leidermark (S) X Ingemar Waern X

Petra Svensk Berggren (S) X X

Håkan Alenius (S) X X

Leyla Tahran (S) X X

Anéa Elfving (S) X X

Jörgen Edsvik (S) X X

Birgitta Öberg (S) X X

Eva Älander (S) X X

Tommy Berger (S) X X

Elisabeth Lindström (S) X X

Lars-Göran Ståhl (S) X X

Mohammed Abusagr (S) X Sten Öberg X

Markus Kristiansson (S) X X

Lena Åhlander (S) X X



Mats Ivarsson (FP) X X

Lena Ödeen (FP) X X

Per-Åke Fredriksson (FP) X X

Evelyn Klöverstedt (FP) X X

Kenth Lövgren (FP) X X

Roland Ericsson (C) X X

Ayser Bayraktar (C) X X

Urban Sjölander (C) X X

Ann-Helen Persson (C) X X

Lili André (KD) X X

Lennart Ahlenius (KD) X X

Sven Olof Hiller (M) X X

Pia Jansson (M) X X

Morgan Darmell (M) X X

Margareta Pedersen-Ekström 
(M)

X X

Kenneth Bognesand (M) X X

Örjan Larsson (M) X Gun Lundberg X

Niklas Bornegrim (M) X X

Micael Dahlberg (M) X X

Birgittha Bjerkén (M) X X

Lars Beckman (M) X X

Ewa Stenberg Jäderberg (M) X X

Ann Sophie Mattisson 1:e vice 
ordf. (M)

X X

Måns Montell (M) X X

Inger KällgrenSawela (M) X X

Björn Frankson (M) X X

Patrik Stenvard (M) X X

Leif Meijer (M) X Margareta Larsson X

Robert Waller (M) X Maud Lundh X

Richard Carlsson (SD) X X

Carl Ekenberg (SD) X X

Marcus Andersson (SD) X X

Roger Hedlund (SD) X Mattias Eriksson X

Summa            33 32

Justerare Uppdragsbestyrkande



Ärende 11  

Avsägelser och fyllnadsval



Sid 1 (2)

Sammanträdesprotokoll

Valberedningen
Sammanträdesdatum 2014-09-29

Plats och tid
Stadshuset, Kl. 08:50-09:00 

Sekreterare Markus Svensson

Ordförande Lena Åhlander (S)

Ledamöter Peter Bergström Ordf
Lena Åhlander (S) V ordf
Anita Walther (V)
Roger Persson (MP)
Inger KällgrenSawela (M)
Per-Åke Fredriksson (FP)
Roland Ericsson (C)

Tjänstgörande 

Ersättare Micael Dahlberg (M)
Boel Fredriksson (S)
Ingemar Waern (S)
Inger Schörling (MP)
Seppo Laine (V)
Lena Ödeen (FP)
Lili André (KD)



Sid 2 (2)

Valberedningen
Sammanträdesdatum 2014-09-29

Justerare Uppdragsbestyrkande

§ 20
Fyllnadsval

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse följande personer till nedanstående 
uppdrag:

David Ling (MP) Vice ordförande i Byggnads- och miljönämnden efter 
Dan Lorén (MP)

David Ling (MP) Ersättare i Tillgänglighetsrådet efter Dan Lorén (MP) 

Mona Kolarby (S) Ledamot i Gavlefastigheter Gävle Kommun AB efter 
Curt Nygren (S)

§ 21
Bordlagda ärenden
Ersättare i Valnämnden efter Curt Nygren (S)





Ärende 12  

Interpellation (SD) - Kostnad och 
utvärdering av Aalborg+10 

deklarationen





































































Ärende 13  

Nya Motioner



Ärende 14  

Nya interpellationer



Ärende 15  

Nya medborgarförslag



 

Sid 1 (2)  
 

 

Gävle kommun   Förvaltningsnamn   801 84 Gävle   Besök Drottninggatan 22 
Växel 026-178000   Fax 026-125456   gavle.kommun@gavle.se   www.gavle.se 

 

 
 
 
 

Nya Medborgarförslag 
 
a Utlys tävling i blomsterprakt     dnr 14KS262 
 Remitteras kommunstyrelsen/kommunikations avd.  

 Åter till kommunfullmäktige för beslut 

 
b Camping i anslutning till Valbobadet    dnr 14KS266 
 Remitteras för beslut i Kultur och fritidsnämnden 

 
c Hundbajspåsar till rastgårdar och parker där hundar rastas   dnr 14KS269 
 Remiteras för beslut i Tekniska nämnden  
 
d Sand på badplatsen i Testeboån vid Strömsbro skola   dnr 14KS270 

 Remiteras för beslut i Tekniska nämnden efter  

 samråd med Kultur- och fritid 
 
e Muddring av Strömsundet (mellan Iggön och fastlandet)   dnr 14KS273 
 för en bättre vattenkvalitet  

 Remiteras för beslut i Byggnads- och miljönämnden 
 
f Börsplan och Kyrkogatan i Gävle Centrumplan    dnr 14KS278 

 Remiteras för beslut i Byggnads- och miljönämnden 
 
g Gävleborg behöver ADHD/NPF-kunskapscenter    dnr 14KS292 

 Remiteras för beslut i Socialnämnden 
 
h Bostäder i anslutning till Gavlehov    dnr 14KS303 

 Remiteras för beslut i Byggnads – och miljönämnden  
 
i "SafeEye" Utbilda arbetslösa i säkerhet för patrullering kvälls-   dnr 14KS306 
 och nattetid för att förebygga brott  
 Remitteras kommunstyrelsen/säkerhets avd.  

 Åter till kommunfullmäktige för beslut 

 
j Non-Smoking kampanj för ungdomar    dnr 14KS307 

 Remiteras för beslut i Socialtjänst Gävle efter samråd 

 med Utbildningsnämnden  
 
k Vägbulor eller andra fartdämpande åtgärder från alla   dnr 14KS308 
 färdriktningar innan passage i rondeller 
 Remiteras för beslut i Tekniska nämnden  



Sid 2 (2)  

 

 

 
l Gävle kommun bör samarbeta med andra fastighetsägare vid   dnr 14KS311 
 planerat borttagande av träd mm  
 Remiteras för beslut i Byggnads – och miljönämnden 
 
j Gör en plan för aktivitetscentrum vid Engesberg    dnr 14KS313 

 Remiteras för beslut i byggnads- och miljönämnden efter  

 samråd med Kultur- och fritid 

 


	Kallelse Kommunfullmäktige 2014-09-29
	Anmälningsärenden/Delegationsärenden
	Anmälan om beslutade medborgarförslag i andra nämnder
	Överklagande enligt kommunallagen - Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24 § 11 - Motion (MP) Gör Gävle till fristadskommun
	Pensionspolicy för Gävle kommunkoncern

	Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §131
	Pensionspolicy för Gävle kommunkoncern 
	Riktlinjer för pensionsfrågor för medarbetare i Gävle Kommun 
	Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020
	Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §98
	Tjänsteskrivelse -  Bredbandsstrategi för Gävle kommun 2014-2020 
	Regionfullmäktige protokoll gällande Bredbandsstrategi för Gävleborg 2012-2012
	Bilaga 2 - Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020
	Bredbandsstrategi för Gävle kommun 2014-2020
	Bilaga 1 Underlagsrapport till Bredbandsstrategi för Gävle kommun 
	Bilaga 3 Sammanställning av enkätsvar Gävle Kommun
	Bilaga 4 - PTS redovisning kring uppföljning av regeringens mål 
	Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk och beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län
	Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §138
	Tjänsteskrivelse - Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk och beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län
	Region Gävleborg - Protokollsutdrag 2013-12-13 (1/3)
	Skrivelse från Region Gävleborg - Gemensamma utgångspunkter, riskbruk, missbruk och beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län (2/3)
	Gemensamma utgångspunkter, riskbruk, missbruk och beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län (3)
	Yttrande med protokollsutdrag från Socialnämnden - Gemensamma utgångspunkter
	Protokollsutdrag från Landstinget - Gemensamma utgångspunkter
	VA-strategi för Gävle kommun
	Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §157
	Remiss VA-strategi för Gävle kommun
	VA-Stategi Gävle kommun
	Gästrike Återvinnare - Yttrande gällande förslag på VA-strategi för Gävle kommun 
	Yttrande från Byggnads- och miljönämnden om VA-strategi för Gävle kommun
	Gästrike Räddningstjänst - Yttrande gällande remiss VA-strategi Gävle kommun    
	Gävle Hamn AB - Yttrande över remissen VA-strategi Gävle kommun 
	AB-Gavlegårdarna - Yttrande över remissen VA-strategi Gävle kommun
	Tekniska nämnden - Yttrande gällande VA-strategi för Gävle kommun
	Gavlefastigheter Gävle kommun AB - Yttrande över remiss gällande VA-strategi 
	Nya medlemmar i gemensam nämnd för företagshälsovård
	Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §150
	Landstinget Gävleborg - Erbjudande om anslutning till gemensam Företagshälsovårdsnämnd
	Gemensam Företagshäsovårds-nämnd utökad avtal och reglemente  
	Nya medlemmar i Gemensamma nämnden - Företagshälsovård
	Avvecklingsprocess - Regionförbundet Gävleborg
	Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §151
	Tjänsteskrivelse - Beslutsförslag att Regionförbundet avvecklas
	Protokollsutdrag från Landstinget Gävleborg - Avvecklingsprocess - Regionförbundet Gävleborg
	Landstinget Gävleborg - Komplettering till utskickat protokollsutdrag från Landstngsstyrelsen 19 juni 2014, Landstinget Gävleborg-Ärende Avvecklingsprocess-Regionförbundet Gävleborg 
	Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gävle kommun
se även dnr 14KS209
	Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §154
	Tjänsteskrivelse - Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gävle kommun
	Tekniska nämnden - Protokoll § 2014-06-04 samt tjänsteskrivelse Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gävle kommun
	Bilaga 2. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gävle kommun.
Detta är den befintliga nuvarande gällande föreskriften
	Återremiss gällande avskrivning av kommunens lån till Bomhus Folkets Hus i KF:s beslut 20140623 - Delårsrapport 1 år 2014  med årsprognos för Kommunen och de kommunala bolagen
	Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §155
	Tjänsteskrivelse Avskrivning av fordran Bomhus Folkets Hus
	Skuldförbindelse Bomhus Folkets Hus
	Skuldförbindelse - Bomhus Folkets Hus - ny
	KF´s protokollsutdrag 20140623
	Voteringslista 140929. § 9
	Voteringslista 140929 § 9
	Avtal mellan Brynäs IF och Gävle kommun – En bra start
	Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §158
	En bra start - kompl efter återremiss 2014-08-27
	Komplettering Gävle kommun från Brynäs IF
	Presentation - För allas barns rättigheter - Brynäs Unicef
	Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §16
	Skrivelse angående delar av det avtal mellan Brynäs IF och Gävle kommun som avser projektstöd och resursstöd
	En bra start - komplettering efter kommunstyrelsens beslut 
	Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §126
	Reservation återremiss från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokratena
	Tjänsteskrivelse - En bra start - samarbetsavtal mellan Gävle kommun och Brynäs IF
	Avtal avseende samarbete och huvudpartnerskap - Brynäs IF och Gävle kommun - En bra start
	Voteringslista 140929 § 10 
	Avsägelser och fyllnadsval
	Protokoll valberedning 140929
	Omedelbar justering § 11 20140929.
	Interpellation (SD) - Kostnad och utvärdering av Aalborg+10 deklarationen
	Interpellationssvar Kostnad och utvärdering av Aalborg+10 deklaration
	Nya Motioner
	Nya interpellationer
	Nya medborgarförslag
	Medborgarförslag till KF 140929

