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Kommunstyrelsen

Avfallstaxa för 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avtalstaxa 2020 fastställs enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige beslutade den 13 juni 2019 att
godkänna förslaget till Avfallstaxa 2020 och att föreslå kommunfullmäktige
i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandvikens och Älvkarleby kommun att under
hösten 2019 besluta om Gästrike återvinnares förslag till avfallstaxa för 2020
Beslut om avfallstaxan för 2020 fastställs av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige under hösten 2019. För att Gästrike återvinnare ska
kunna fatta beslut om budget för 2020 vid förbundsfullmäktiges
sammanträde i november, behöver ärendet behandlas i respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige senast den 28 oktober 2019.
Förslag till Avfallstaxa 2020
Verksamhetsmässigt utmanas förbundet av att kostnaderna för behandling,
främst förbränning, ökar kraftigt och omvärldsfaktorer som tex. avfallsindex
och ökade drivmedelspriser ökar mer än budget. Det gör att förbundet visar
ett kraftigt underskott i verksamheten. Även den ekonomiska planen för
2020 visar på fortsatt ökade underskott.
Förslaget till avfallstaxa för 2020 beräknas ge förbundet en ökad intäkt på ca
17 mnkr.
Förslag till avgifter och konsekvenser finns redovisade i Gästrike
Återvinnares beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
1. Gästrike återvinnares tjänsteskrivelse inför beslut om avfallstaxa 2020.
2. Avfallstaxa 2020 förslag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-10
Kommunstyrelsen

§ 119

Dnr 2019/00548

Avfallstaxa för 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avtalstaxa 2020 fastställs enligt förslag.
Ärendebeskrivning
Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige beslutade den 13 juni 2019 att
godkänna förslaget till Avfallstaxa 2020 och att föreslå kommunfullmäktige
i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandvikens och Älvkarleby kommun att under
hösten 2019 besluta om Gästrike återvinnares förslag till avfallstaxa för 2020
Beslut om avfallstaxan för 2020 fastställs av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige under hösten 2019. För att Gästrike återvinnare ska
kunna fatta beslut om budget för 2020 vid förbundsfullmäktiges
sammanträde i november, behöver ärendet behandlas i respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige senast den 28 oktober 2019.
Förslag till Avfallstaxa 2020
Verksamhetsmässigt utmanas förbundet av att kostnaderna för behandling,
främst förbränning, ökar kraftigt och omvärldsfaktorer som tex. avfallsindex
och ökade drivmedelspriser ökar mer än budget. Det gör att förbundet visar
ett kraftigt underskott i verksamheten. Även den ekonomiska planen för
2020 visar på fortsatt ökade underskott.
Förslaget till avfallstaxa för 2020 beräknas ge förbundet en ökad intäkt på ca
17 mnkr.
Förslag till avgifter och konsekvenser finns redovisade i Gästrike
Återvinnares beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Gästrike återvinnares tjänsteskrivelse inför beslut om avfallstaxa 2020
Avfallstaxa 2020 förslag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Avfallstaxa 2019 2020
för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby

Förslag till avfallstaxa för 2020
Utgår från 2019 års avfallstaxa och de taxor och text som föreslås ändras är överstyrkna
med rött. 2020 års förslag står till höger om 2019 års värde i en röd ruta med svart text.
Nya bilder och förklaringstexter kan komma att införas i samband med slutlig version av
avfallstaxan 2020. Den slutliga versionen av 2020 tas fram när respektive
kommunfullmäktige har beslutat om avfallstaxan för 2020. Med reservation för ev.
tryckfel.
Se även tillhörande missiv som förklarar bakgrund, orsaker och konsekvenser för
kunderna.

Tillsammans för en
värld som räcker längre.
5

Man behöver IN TE diska
förpackningarna
innan de slängs

ja det är sant!
Många verkar tro att förpackningarna behöver rengöras jätte-noggrant.
Det stämmer inte. Förpackningarna behöver bara tömmas och ibland
sköljas ur för att kunna återvinnas. Inte mer än så.
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2020

gäller alla sidor

Tillsammans skapar
vi vardagens miljöhjältar
för en värld som räcker
längre.
Ockelbo
kommun

Gästrike återvinnare
är ett kommunalförbund
som sköter avfallshanteringen i Gävle,
Hofors, Ockelbo,
Sandviken och
Älvkarleby kommun.

Sandviken
kommun

Hofors
kommun
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Gävle
kommun

Älvkarleby
kommun
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F or en vär ld

som r äcker längre.

ja det är sant!
All avfallshantering regleras av miljöbalken och avfallsförordningen. Reglerna gäller i hela landet och därmed
också inom Gästrike återvinnares verksamhetsområde. I
de lokala föreskrifterna om avfallshantering finns gällande
bestämmelser om avfallshantering.

Gästrike återvinnare ansvarar för all insamling, långsiktig
planering och upphandling av avfallstjänster för hushållsavfall i Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby
kommun.Verksamheten finansieras genom taxeintäkter
från avfallskollektivet. Skattefinansiering förekommer inte.

Avfallstaxa 2019
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Inledning

6
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Inledning

Beslutad av
kommunfullmäktige i:
Gävle kommun

2017-10-30, § 5

Denna taxa träder i kraft, 2019-01-01 2020

Hofors kommun

2017-10-17, § 97/2017

Alla priser är inkl. moms

Ockelbo kommun

2017-10-02, § 63

Sandviken kommun

2017-09-25, § 139

Älvkarleby kommun

2017-09-27, § 56

Avfallstaxan är beslutad i respektive
medlemskommuns fullmäktige
under hösten 2017. Enligt mandat från
medlemskommunerna har samråd
skett under 2018. Se vidare under allmänna bestämmelser på sid 28.

Nya datum kommer från
respektive kommuns fullmäktige
under hösten 2019.

Avfallstaxa 2019
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Fastställd i förbundsfullmäktige,
2018-06-14, § 21
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Avgifter

8

12

Avfallstaxa 2019

Avgifter

Våra olika avgifter
baseras på ditt
val av abonnemang

Avfallstaxa 2019
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Avgifter

Avgifter
Ett abonnemang består alltid av en fast
grundavgift och en rörlig hämtningsavgift.
Avfallstaxan är miljöstyrande och avgifterna för sorterat avfall är betydligt
lägre än för osorterat avfall.
Tidningar, förpackningar, glas och
farligt avfall ska alltid sorteras ut.
Alla belopp anges i kronor och är
inklusive 25 procent moms.
Visste du att ju bättre du sorterar,
desto bättre för miljön. Därför får
du då också ett billigare
abonnemang!

Övergripande styrning av avfallstaxan, villkor för abonnemang,
fastighetsinnehavare, betalning samt
övriga förklaringar framgår i allmänna
bestämmelser, sid 28 och framåt.

RÄKNEEXEMPEL FÖR TVÅ VANLIGA ABONNEMANG.
Total årlig avgift för en villa med hämtning varannan vecka av
ett 140 liters kärl sorterat restavfall samt ett 140 liters kärl med matavfall.
Grundavgift

1 300 kr

Hämtningsavgift sorterat restavfall och matavfall
Summa

960 kr 1 095
2 260 kr 2 395

Total årlig avgift för ett radhus med 40 hushåll, med hämtning varje vecka av
tre 660 liters kärl för sorterat restavfall och två 240 liters kärl för matavfall.
Exempel med radhus. Ju mer
matavfall och förpackningar som
sorteras ut desto mindre restavfallskärl behövs. Då blir det både
billigare och bättre för miljön!

10

Grundavgift (1 100 kr x 40 radhus)

44 000 kr

Hämtningsavgift sorterat restavfall

19 920 kr 27 481

Hämtningsavgift matavfall
Summa

2 540 kr 910
66 460 kr 72 391
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Grundavgift

Inga ändringar

Grundavgiften är en fast avgift och betalas av alla
fastighetsinnehavare och verksamheter per år/säsong.
Typ

kr/år eller säsong

En- till tvåbostadshus

1 300 kr

Radhus eller liknande

1 100 kr

Lägenhet

695 kr

Fritidshus

395 kr

Verksamhet

395 kr

Rörliga hämtningsavgifter
De rörliga avgifterna avser kostnaderna för kärl, tömning,
transport och behandling. I avgiften ingår även papperspåsar och påshållare för hushållens insamling av matavfall.
DEFINITIONER
Restavfall är sådant hushållsavfall
som återstår sedan grovavfall, trädgårdsavfall, farligtavfall, förpackningar och matavfall har sorterats ut.
Matavfall är hushållsavfall som
det går att göra biogas och biogödsel av.
Matavfallet ska vara fritt från fel-

Avfallstaxa 2019

sortering av plast, glas, metall och
liknande.
Osorterat, blandat restavfall och
matavfall slängs i samma avfallsbehållare. Denna taxa är högre än när
restavfallet och matavfallet utsorteras
var för sig. Blandat avfall ska vara fritt
från felsorteringar.
15

I grundavgiften ingår:
Bemannade återvinningscentraler för sorterade
grovsopor och farligt avfall
för privata hushåll*, övergripande kostnader för planering, kundtjänst, information,
administration och lokaler.
* Verksamheter betalar för
återvinningskort för att besöka
återvinningscentraler.

I hämtningsavgiften ingår:
hämtning och behandling av
dina hushållssopor, det vill säga
tömning av ditt kärl och transporter till behandling.
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Avgifter

Hämtningsavgift för villor
Det finns tre olika abonnemang att välja mellan.
Avgiften är per abonnemang och år.
Avgifterna gäller för villor, en-/tvåfamiljshus.

Ju mer förpackningar och matavfall du sorterar ut desto mindre
kärl för restavfall behövs. Bättre
för miljön och billigare för dig!

ABONNEMANG SORTERAT
Två kärl ingår, ett kärl för restavfall enligt val av storlek nedan och ett kärl för
matavfall, 140 liter. I abonnemanget ingår också papperspåsar för matavfall med
tillhörande påshållare. Papperspåsar finns att hämta i de flesta matbutikerna i
regionen. Beloppen gäller kronor/år.
Volym

Varannan

Var fjärde

			

Typ

vecka

vecka

Var tredje 		
månad

140 l

960 1 095

703 762

Kärl

190 l

889 977

Kärl

360 l

1 270 1 422
2 424 2 862

Kärl

Gemensam hämtning

-

762 853

478 478
- oföränd

-

-

-

-

rad

ABONNEMANG HEMKOMPOST
Ett kärl för restavfall ingår, enligt val av storlek nedan. Allt matavfall slängs året om
i en egen godkänd skadedjurssäker hemkompost. Beloppen gäller kronor/år.
Typ

Volym

Varannan

Var fjärde

			

vecka

vecka

Kärl

140 l

278 478

190 l

1070 1 422

Kärl

360 l

2 224 2 862

-

-

642 853

-

-

-

-

ABONNEMANG OSORTERAT
Ett kärl för restavfall ingår, enligt val av storlek nedan. Beloppen gäller kronor/år.
Typ

Volym

		

					

Varannan 		
vecka

Kärl

140 l			

2 500 3 286

Kärl

190 l			

3 302 4 267

Kärl

360 l			

6 296 7 155

		

1 981 2 560

Gemensam hämtning

12

månad

503 762
689 977

Kärl
Gemensam hämtning

I vår miljöstyrande taxa är det
billigare att välja abonnemang
sorterat än osorterat eftersom
det är bättre för miljön.

760 1 095

Var tredje 		

16
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Avgifter

Hämtningsavgift för
flerbostadshus
Avgifterna avser kostnaderna för kärl, tömning,
transport och behandling.
I avgiften ingår även papperspåsar och
påshållare för hushållens insamling av
matavfall. Papperspåsar finns enklast
att beställa på vår hemsida eller hos
kundservice. Till underjordsbehållare
ingår avgiften för insatssäckar. Avgiften är per behållare och år.

Avgifterna gäller för flerbostadshushåll (radhus, flerfamiljshus, lägenheter
och verksamheter med avfall jämförligt
med hushållsavfall).
Vid hämtning mer än en gång per
vecka används tilläggsfaktor enligt
tabell Hämtning flera gånger i
veckan sidan 20.

RESTAVFALL
Beloppen gäller kronor/år.
Typ 		

Volym

Varje

Varannan 		

				

vecka

vecka

Kärl/Säck		 360 l < 240 l

1 905 2 617
953 1 309
3 984 5 496 1 992 2 748

Kärl		

660 l

6 640 9 160

Container		

4m

Kärl		

190 l

3

3 320		 4 580

39 168 48 96019 584 24 480

Container		

3

6m

52 224 65 280 26 112		 32 640

Container		

8 m3

65 280 81 60032 640 40 800

Underjordsbehållare		

< 3 m3

34 680 43 350 17 340 21 675

Underjordsbehållare		

<5m

42 840 53 550 21 420 26 775

3

MATAVFALL
Beloppen gäller kronor/år.
Volym

Varje

Varannan 		

				

Typ 		

vecka

vecka

Kärl		

140 l

635 228

318 114

Kärl/Säck		

190 l

974 349

487 175

Kärl		

240 l

1 270 455

635		 228

Underjordsbehållare		

< 0,8 m3

Avfallstaxa 2019

Ju mer matavfall och förpackningar som sorteras ut desto
mindre restavfallskärl behövs,
och då blir det billigare.

11 730 4 204 5 865 2 102
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OSORTERAT, BLANDAT RESTAVFALL OCH MATAVFALL
Beloppen gäller kronor/år.
Typ 		

Volym

Varje

Varannan 		

				

vecka

vecka

6 621 8 534

3 311		 4 267

Kärl		

Visste du att ju bättre du sorterar,
desto bättre för miljön. Därför får
du då också ett billigare
abonnemang!

14

190 l

Kärl/Säck		 360 l < 240 l

10 624 14 309 5 312 7 155

Kärl		

660 l

15 272 22 901 7 636		 11 450

Container		

4 m3

95 928 124 676 47 964 62 338

Container		

6 m3

125 957 165 476 62 979		 82 738

Container		

8m

155 986 206 276 77 993 103 138

3

Underjordsbehållare		

3

<3m

106 743 118 884 53 371 59 442

Underjordsbehållare		

< 5 m3

125 511 144 385 62 756 72 193
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Säsongsabonnemang
SÄSONGSABONNEMANG FÖR PRIVATHUSHÅLL
Hämtning från fritidshus som är privathushåll under fritidssäsong,
vecka 20-37 eller vecka 50-15. Priserna för kärl avser per säsong.
Sorterat
Två kärl ingår, ett kärl för restavfall och ett 140 l kärl för matavfall.
Beloppen gäller kronor/säsong.
Typ 			

Volym

					

Varannan 		
vecka

Kärl			

< 190 l

508 569

Gemensam hämtning			

-

305 341

Hemkompost
Ett kärl för restavfall ingår. Du har en egen godkänd skadejurssäker hemkompost
där du slänger allt ditt matavfall. Beloppen gäller kronor/säsong.
Typ 			

Volym

					

Varannan 		
vecka

Kärl			

< 190 l

428 569

Gemensam hämtning			

-

257 341

Osorterat
Ett kärl för restavfall ingår. Beloppen gäller kronor/säsong.
Typ 			

Volym

					

Varannan 		
vecka

Kärl			

< 190 l

608 669

Gemensam hämtning			

-

405 441

Avfallstaxa 2019
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Om du har ett osorterat
abonnemang betalar du mer än
de som sorterar. Att sortera är
billigare eftersom det är bättre
för miljön.
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Avgifter

SÄSONGSABONNEMANG FÖR VERKSAMHETER
Hämtning från verksamheter som
har öppet. Minst 10 veckors hämtning
bedrivs under fritidssäsong utgår från
vid beställning.
hämtningsavgifterna för flerbostad.
Därtill betalas en administrativ
Taxan beräknas som en andel av
avgift för hantering av uppehåll i hämtantal veckor på året som verksamheten
ningen på 300 kr/tillfälle.
TILLFÄLLIGA VERKSAMHETER
Gäller tidsbegränsade verksamheter
och hushållssopor. Vid hämtning i containrar är avgiften för hyra, utställning
och tömning exklusive behandling.
Hyra för max 14 dagar.

Vid hämtning i säck eller kärl är avgifterna för både hämtning och behandling och gäller för hämtning vid ett och
samma hämtställe där hämtningsfordonet kan lasta alla säckar samtidigt.
Beloppen gäller kronor/tillfälle.

Typ

Dagar

Utställning, hyra och hämtning

			

kr/ton

Container < 20 m

1

1 900 1 995

1 210		

Container > 20 m

1

2 500 2 625

1 210

3
3

Hyra per dag

>1

Säck/kärl vid ett och samma hämtställe

16

Behandling 		

kr/st

20

100

-

100

ingår
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Avgifter

Det är bättre att elda

upp plastförpackningarna
än att återvinna dom!

nej det är myt
Plast kan faktiskt återvinnas FLERA gånger. För varje kilo plast som återvinns spar
vi en liter olja och minskar koldioxidutsläppet med två kilo. Så ju fler gånger vi kan
använda plasten innan den eldas upp desto bättre för miljön. Om alla svenska
hushåll återvinner en plastförpackning i månaden skulle koldioxidutsläppen kunna
minska med 3600 ton.

Avfallstaxa 2019
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Komprimatorer, specialbehållare och matavfallstank
Kostnad för köp av behållare, installation, hyra eller leasing ingår
inte i avgiften för hämtning och behandling.
Normalt tömningsintervall är normalt upp till var 14 dag. Förbundet har rätt att
besluta om längre hämtningsintervall än 14 dagar, dock längst 4 veckor.
Typ 			

Hämtning

Behandling		

				

kr/tillfälle

kr/ton

Restavfall			

1 300 1 365

Matavfall			

1 300 1 365

710

Blandat restavfall och matavfall			

1 300 1 365

1 530

2 300

Matavfallstank
18

22

1 210

710
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Avgifter

Tilläggsavgifter vid
hämtning av hushållsavfall
Tilläggsavgifterna utgår för tjänster som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret, men som inte ingår i taxekollektivet.
Ordinarie avgift för hämtning och behandling av hushållsavfall
tillkommer.
EXTRA HÄMTNING AV RESTAVFALL OCH MATAVFALL
Avgiften gäller antingen vid ordinarie hämtningstillfälle, till exempel
extra säck, eller vid annat tillfälle än ordinarie och då ska även framkörningsavgift på 350 kr betalas. Beloppen gäller kronor/behållare.
Typ

Volym

Sorterat

Osorterat blandat 		

			 rest-/matavfall

rest-/matavfall

Fritidskärl, per tillfälle

< 240 l

100 150

100		 150

Fritidskärl, per tillfälle

> 240 l

200

200		

Kärl

< 240 l

100

250

Säck

< 240 l

150

375

360 - 660 l

200

500

Container/underjordsbehållare < 8 m3

1 000

2 500

Kärl

Behöver du ofta extrahämtning
kan det vara läge att se över ditt
abonnemang eller möjligheterna att sortera ditt avfall bättre.
Kontakta vår kundservice på
020-63 00 63 så hjälper vi dig.

Översopor, halva avgiften för extra hämtning

PLACERINGS- OCH AVSTÅNDSTILLÄGG
Avgiften tillkommer vid försvårande hämtningsförhållanden, som tex.
långa dragvägar, hissar mm. Se mer detaljerad information i de allmänna
bestämmelserna i avfallstaxan.
Beloppen gäller kronor/behållare och år.
Typ

Varje

Varannan

Var fjärde

vecka

vecka

vecka

månad

Avståndstillägg

2 500

1 250

625

195

Placeringstillägg

5 000

2 500

1 250

390

		

Säsong

		

Typ

				varannan vecka
Avståndstillägg

		 430

Placeringstillägg
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Var tredje 		

Säsong 		
varje vecka
860
1 730

19

Avgifter

HÄMTNING FLERA GÅNGER I VECKAN
Vid hämtning oftare än en gång per vecka tillkommer en tilläggsfaktor.
Tilläggsfaktorn multipliceras med avgift för hämtning varje vecka. Gäller för
abonnemang med hämtning av restavfall, matavfall, blandat restavfall, fritid
och placeringstillägg.
Intervall			

Faktor

2 gånger per vecka

		2,5

3 gånger per vecka

		 4

4 gånger per vecka

		 6

5 gånger per vecka

		 7

TRANSPORTAVGIFTER
Avgiften tillkommer vid extra transporter utöver vanliga hämtningsintervall.
			

kr/hämtställe/tillfälle
350

Transportavgift vid tex. extra hämtning utöver ordinarie

hämtning. Utkörning/intagning av max 2 kärl eller övrigt material.		

Tänk på att avfallet ska vara fritt
från felsortering vad gäller matavfall, farligt avfall, tidningar och förpackningar. Hitta mer information
om hur du sorterar på vår hemsida
www.gastrikeatervinnare.se.

Utkörning/intagning av fler än 2 kärl, per st

200

Utkörning/intagning av container		

950

FELSORTERINGSAVGIFTER
Felsorteringsavgift tillkommer om avfallet i en behållare inte sorterats enligt de
regler som gäller för aktuellt abonnemang.
			

kr/hämtställe och st		

Hushållsavfall		
Grovsopor		

200		 400
2 000

TILLÄGGSAVGIFTER FÖR SJÖHÄMTNING AV HUSHÅLLSAVFALL
Utöver nedanstående tilläggsavgift för sjöhämtning av hushållsavfall tillkommer
hämtningsavgift per behållare enligt tabellerna för säsongsabonnemang, sid 15-16.
			

kr/hämtställe och år

Enskild hämtning 		

12 000		

Av förbundet arrangerad gemensam hämtning

150

ADMINISTRATIVA AVGIFTER
Typ			

kr/tillfälle/st		

Nytt abonnemang/ägarbyten/uppehåll 		300
Påminnelseavgift

		 60

Handläggning förlängt hämtningsintervall slam

20

24

500
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450

Avgifter

Alla sor ter ade glas
blandas i sopbilen

nej det är myt
Så är det såklart inte. Bilen har olika fack för färgat och ofärgat glas. Genom att
sortera rätt hjälper du glasburken att använda ännu mer återvunnet glas i sin tillverkning. Av de sorterade glasförpackningarna blir 60 procent till nya flaskor och
glasburkar, 30 procent glasull och 10 procent skumglas.

Avfallstaxa 2019

25

21

Avgifter

Slam, fett och latrin
SLAM OCH FETT
Avgift för tömning inklusive behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar (slamavskiljare/slutna tankar) och fett från fettavskiljare.
Typ

Transport-

		

avgift

		

kr/tillfälle

Ordinarie schemalagd tömning anläggning <8 m3
Ordinarie schemalagd tömning anläggning > 8,1 m

3

Tömningsställe två på samma fastighet
Eget schema 1-2 tömningar/år anläggning <8 m

3

Eget schema 1-2 tömningar/år anläggning > 8,1 m3
Eget schema > 3 tömningar/år anläggning <8 m3
Eget schema > 3 tömningar/år anläggning >8,1 m

3

Besök vår hemsida för tips på
hur du kan undvika många av
tilläggsavgifterna och på samma
gång underlätta chaufförens
arbetsmiljö.

Tilläggsavgifter

behandling		 Slam/Fett
kr/ton

400 420

405 425/640

1000 1 050

405 425/640

378 397

405 425/640

748 785

405 425/640

1 347 1 414

405 425/640

400 420

405 425/640

1000 1 050

405 425/640

kr/tillfälle

kr/tim

421 442
1 495 1 570
3 274 3 438

-

63 66

-

Slangdragning 31-40 m

126 132

-

Slangdragning 41-50 m

189 198

-

Slangdragning över 50 m

526 552

-

Telefonavisering

-

Tömning inomhus (fettavskiljare)

158 166
400 420

Spolning av fettavskiljare med spolbil i

516 542

-

Extratömning inom 4 vardagar
Extratömning inom 24 h på vardagar
Extratömning under helg
Slangdragning 20-30 m

samband med tömning

22

Tömning och

-

-

			

Hinder för tömning

306 321

Lyft av tungt lock som kräver extra personal

421 442

-

Extra personal

-

389 408

Spolbil (kombi)

-

1 221 1 282

Slamsugningsbil

-

1 011 1 062
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Avgifter

FETT FRÅN RESTAURANGER
Avgift för hämtning och återvinning av fett (frityrolja, stekfett och annat fett och
matolja) från restauranger och liknande. Avgiften inkluderar behållare, transport
och återvinning. Avgiften är den avgift som entreprenören högst får ta ut.
Typ		

kr/kg (max)
6,32		

Fett (frityrolja, stekfett, matolja och annat fett)

LATRIN
Avgiften inkluderar behållare, hämtning och behandling under sommarsäsongen.
Bara de tunnor som förbundet tillhandahåller får användas. Övrig tid debiteras
framkörningsavgift och tömningsavgift enligt tabell på sid. 20.
Typ

		 kr/behållare 		

Per behållare, enskild hämtning		

600		

Per behållare, gemensam hämtning		

555		

Separettunnor med GÅ dekal		

500		

FOSFORFÄLLOR
Avgift för hämtning och behandling av gammalt filtermaterial från fosforfällor.
Filtersäcken får stå max 5 meter från farbar väg. Löst filtermaterial kan inte hämtas
samtidigt som ordinarie slamtömning då avfallen måste behandlas på olika sätt.
Typ		

Hämtning och kr/tillfälle

Filtermaterial i säck/kasset		

1 200		

Löst filtermaterial som hämtas med slamsugningsfordon

2 200

Latrinhämtning är resurskrävande ur både arbetsmiljöoch miljösynpunkt. Titta gärna
på vilka alternativa lösningar
som finns över hur du kan ta
hand om avfallet själv. Läs mer
på www.gastrikeatervinnare.se.

500

Hämtning av mindre mängder filtermaterial i separata
behållare, max 15 kr per behållare och max 10 behållare per tillfälle.
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Avgifter

Övrigt hushållsavfall
Övrigt hushållsavfall utöver restavfall, matavfall, latrin,
slam och fett ingår i detta kapitel.
Trädgårdsavfall är tex. löv, kvistar,
gräsklipp, vissna blommor och fallfrukt.
Grovavfall är sådant som normalt
finns i ett hushåll, men som inte ska
kastas med restavfallet på grund av risken för skador, storlek eller att avfallet
innehåller farliga ämnen. Till grovavfall
räknas bland annat möbler, cyklar,
leksaker, kläder mm.
Farligt avfall utgörs av bland annat
färgrester, motoroljor, lysrör bekämp-

ningsmedel och vissa rengöringsmedel. För miljöns skull är det viktigt att
hantera farligt avfall rätt.
El-avfall kan innehålla freoner,
metaller som kvicksilver, kadmium och
bly och andra ämnen som är skadliga
för människor och miljön.
Alla produkter med sladd eller
batteri ska lämnas som el-avfall när de
är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter.
Hela produkten ska då lämnas in.

Privatpersoner kan utan avgift lämna sitt grovavfall, farligt avfall, elavfall
och trädgårdsavfall till någon av återvinningscentralerna. Hämtning kan
beställas mot avgift enligt nedan. För företag, kontakta kundtjänst.
Det är olagligt att dumpa trädgårdsavfall i skogen. Det miljömässigt bästa är att ta hand om
det i din egen trädgård.

TRÄDGÅRDSAVFALL
Avgift för hämtning och behandling under säsong, veckorna 15-44.
Kronor/kärl
Typ

Volym

Per enfamiljshus och säsong

Kärl

360 l

700

GROVAVFALL, VITVAROR, FARLIGT AVFALL OCH ELAVFALL
Typ

Volym

Rörlig avgift

			

Pris per enhet

kr/år

per m /st

120

-

Grovsopor, vitvaror,

3

				

löst elavfall (max 5 m )
3

Farligt avfall från hushåll
Smått elavfall

Var fjärde vecka 		

< 100 l

120

-		

Behållare som

215

685

		

förbundet

		

tillhandahåller

Framkörningsavgift på 350 kr tillkommer per beställning
Vid större mängder av dessa
avfallsslag eller företag,
kontakta kundtjänst på e-post
info@gastrikeatervinnare.se
eller telefon 020-63 00 63.

24

för Grovavfall, Vitvaror, Farligt avfall och Elavfall

Farligt avfall: Volym upp till 100 liter, i förpackningar om max 20 liter.
Grovsopor får inte innehålla farligt avfall, tryckimpregnerat trä, elektronik,
batterier, asbest, bildäck, bilar eller hushållssopor.
Vitvaror får inte blandas med övriga grovsopor.
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Avgifter

Varenda liten kapsyl
är vik tig

ja det är sant!
Om vi lämnar alla metallkapsyler till återvinning, skulle det gå att tillverka
2200 nya bilkarosser varje år, som ett exempel. Talande siffror, eller hur?

Avfallstaxa 2019

29

25

Det är ingen idé att

sor ter a,allt blandas
ju ändå bar a ihop

ja det är sant!
Om de som samlar in förpackningar och tidningar skulle blanda ihop det vi
sorterat, som somliga verkar tro, får de inte betalt. Så, om du sorterar tidningar
och förpackningar rätt kan du vara säker på att de kommer fortsätta vara
sorterade sen också. Det är enkel matte!
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Förklaringar och
övergripande regler för
hur taxan ska sättas

Avfallstaxa 2019

31

27

Allmänna bestämmelser

Allmänna
bestämmelser
Ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Gävle,
Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun ligger
hos kommunalförbundet Gästrike Återvinnare.
Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i
Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo,
Sandviken och Älvkarleby kommun. Föreskrifterna finns på
webben: www.gastrikeatervinnare.se
ÖVERGRIPANDE STYRNING
Gästrike återvinnare föreslår taxesättning som beslutas av
medlemskommunernas fullmäktige.

Följande beslutsvägar och delegeringar gäller:
• Kommunfullmäktige beslutar om den kommunala avfallstaxan 		
		 minst vart fjärde år.
• Förändringar av större principiell karaktär som behöver göras
		 oftare än vart fjärde år ska beslutas av kommunfullmäktige.
• Om en ändring av avfallstaxan är av principiell karaktär fastställs 		
		av förbundsstyrelsen.
• Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa avfallstaxan i samband 		
		 med beslut om budget, enligt mandat nedan.
• Medlemskommunerna kan ge Gästrike återvinnares förbunds		 fullmäktige mandat att vid behov fatta beslut om höjningar av
		 avfallstaxan för år 2017-2019, med i genomsnitt högst 2 % per år 		
		 under perioden. Detta innebär inte att taxan kommer att höjas
		 automatiskt, utan endast om så krävs för att verksamheten ska
		 kunna fullfölja sina uppdrag.
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Avfallstaxan ska utformas på ett sådant sätt att följande principer följs:
• Bidra till att styra mot målen i avfallsplanen (Miljöbalken 27 kap 5§)
		 och vara utformad så att incitament ges till ökat kund		 engagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt
		 beteende som följd.
• Finansiera genomförandet av det kommunala renhållnings		ansvaret.
• Successivt anpassas till de ökade miljökrav som tillkommer
		 i alla led inom avfallshanteringen.
• Vara tydlig och enkel att tillämpa och kommunicera.
• Följa likabehandlingsprincipen så att lika avgifter tas ut för
		 samma tjänster i samtliga medlemskommuner.
• Bestå av en grundavgift och en hämtningsavgift och i vissa
		 fall en tilläggsavgift.
GRUNDAVGIFT OCH
HÄMTNINGSAVGIFT
I taxan finns avgifter för insamling och
behandling av hushållsavfall.
Grundavgiften betalas av alla hushåll och verksamheter.
I grundavgiften för hushåll ingår
möjligheten att nyttja återvinningscentraler (möjligheten att lämna den del av
hushållsavfallet som är grovsopor och
farligt avfall). Dessutom finansierar
grundavgiften information, planering
och administration.
I grundavgiften för verksamheter
ingår information, planering och
administration, samt möjligheten att
på återvinningscentraler lämna med
hushållsavfall jämförligt avfall (t ex kasserade möbler från personalutrymme).
I hämtningsavgiften betalar kunden
för hämtning och behandling av sitt
hushållsavfall. Nivån på hämtningsavgiften beror på val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall.

Behållare
Avgiften beror också av vilken storlek på
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behållare som kunden väljer. Förbundet
tillhandahåller följande storlekar: 140
liter, 190 liter, 360 liter och 660 liter.
Kärl av andra storlekar som finns
hos fastighetsinnehavare sedan tidigare
ska användas.

Övrigt
Avgiften bestäms vidare av till exempel
antal hämtningar eller tömningar, antal
behållare, brunnsstorlek samt väg till
hämtningsstället eller tömningsstället.
Avgifter för tilläggstjänster utgår
för tjänster som ingår i det kommunala
renhållningsansvaret men som inte
nyttjas av taxekollektivet som helhet
och därför inte ingår i de ordinarie
avgifterna för hämtning.
Om en avgift för hushållsavfall
saknas i denna avfallstaxa beslutas
avgiften av förbundet och utgår från
närmast jämförbar taxa.
Definitioner av vanliga begrepp förklaras i bilaga i de lokala föreskrifterna
om avfallshantering. Föreskrifterna
finns på webben: www.gastrikeatervinnare.se
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ABONNEMANG I MILJÖSTYRANDE TAXAN

Fastighetsinnehavare ska välja något av följande tre abonnemang för hantering av sitt hushållsavfall:
• Sorterat: Matavfall och restavfall läggs i separata behållare. All 		
		 sortering måste ske i enlighet med anvisningar från förbundet.
• Hemkompost: Matavfallet komposteras på den egna fastigheten 		
		 enligt anvisningar från förbundet. Hämtning utförs endast av
		 behållare med sorterat restavfall.
• Osorterat: Matavfall och restavfall läggs i samma behållare som
		 hämtas av förbundet.
Den som inte gör ett aktivt val, tilldelas av förbundet abonnemang osorterat.
Följande förutsättningar framgår i informationen som fastighetsinnehavaren får
innan abonnemangsvalet.
Om fastighetsägaren ej uppfyller följande angivna förutsättningar för abonnemang sorterat och hemkompost, så har Gästrike återvinnare rätt att ta ut en
felsorteringsavgift och i förlängningen att klassa om abonnemang sorterat eller
abonnemang hemkompost till abonnemang osorterat.

Abonnemang sorterat
• Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet.
		 Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall.
• Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när mat-		
		 avfall och övrigt sorterbart material, tex förpackningar (papper,
		 plast, glas och metall), farligt avfall och grovsopor, också sorte		rats ut.
• Förbundet kan medge undantag helt eller delvis från detta i sär		 skilda fall (till exempel vid rastplatser och andra ställen där
		 många människor nyttjar avfallsbehållarna och det inte är san		 nolikt att en tillräckligt hög renhet på det utsorterade matavfallet		
		kan uppnås).
• Förbundet kommer att göra kvalitetskontroller för att säkerställa
		 en hög renhetsgrad på både matavfallet och restavfallet.
• Fastighetsägaren ansvarar för att hushållssoporna sorteras
		enligt anvisningarna.
Abonnemang hemkompost
• Allt matavfall ska komposteras under hela året. Undantag från
		 detta kan medges i särskilda fall.
• Kompostering ska ske så att ingen olägenhet för människors
		 hälsa eller miljön uppkommer.
• Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker.
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•
		
•
•
		

Fastighetsägaren ansvarar för att ta hand om den färdiga
komposten på den egna fastigheten.
Matavfall får inte läggas i brännbara hushållssopor.
Gästrike återvinnare kan komma att göra kvalitetskontroller
för att säkerställa en hög renhetsgrad på restavfallet.

Abonnemang osorterat
• I osorterat restavfall görs ingen sortering av restavfall och
		 matavfall utan dessa delar läggs i samma behållare.
• I osorterat restavfall får inte farligt avfall, elavfall, batterier eller 		
		grovsopor lämnas.
• I osorterat restavfall får inte förpackningar av papper, plast, glas
		 och metall lämnas.
FASTIGHETSINNEHAVARE
Fastighetsinnehavaren betalar hämtningsavgift för valt abonnemang samt
grundavgift för hushåll och verksamheter i fastigheten enligt nedan.

En- och tvåbostadshus
Till enfamiljshus räknas:
a) Privatägt enfamiljshus (fristående hus eller kedjehus) med
		 eget abonnemang för hushållsavfall.
b) Enfamiljshus (fristående hus eller kedjehus) i bostadsrätts		 förening eller samfällighet om hushållet har eget abonnemang
		för sophämtning.
Radhus och liknande
Till radhus och liknande räknas:
a) Alla radhus (hyresrätt, bostadsrätt, samfällighet och privatägda)
b) Kedjehus i bostadsrättsförening eller samfällighet med
		 gemensam lösning för sophämtningen.
c) Fristående hus i bostadsrättsförening eller samfällighet
		 med gemensam lösning för sophämtningen.
Lägenhet
Till lägenhet räknas:
a) Alla hyreslägenheter utom hyresrätt i radhus.
b) Bostadsrätt i lägenhet utom radhus, kedjehus eller fristående hus.
		 För hushåll i speciella boenden som inte har full boendestandard,
		 till exempel studentkorridorer och äldreboenden, betalar fastig-		
		 hets innehavaren max fem grundavgifter per fastighet.
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Fritidshus
Till fritidshus räknas hus som används för rekreation och inte är
permanentbostad.
• Koloniföreningar betalar max fem grundavgifter.
Verksamheter
Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är
privathushåll, till exempel företag, skolor och institutioner.
Grundavgift för verksamhet beräknas i varje enskilt fall utifrån följande
riktlinjer:
• Antal hämtställen från verksamheten.
• Vissa verksamheter betalar ingen grundavgift. Det gäller fiske		 vårdsområden, badplatser och liknande, samt kvarterslokaler.
För boendeformer och verksamheter som inte regleras ovan avgör förbundet
vilken grundavgift som tillämpas.
När två eller flera fastigheter delar avfallsbehållare eller har gemensam hämtning av avfall ska varje hushåll betala en grundavgift.
OM BETALNING
Avgift får tas ut enligt Miljöbalken SFS 1998:808, 27 kap. 4-6 §, för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg.
Avgifter enligt denna taxa betalas till förbundet.
Samtliga priser i taxan är inklusive mervärdesskatt.
På förhand beräknade avgifter ska erläggas vid de tidpunkter som anges på
fakturan.
Betalas inte debiterad avgift inom tid som anges på fakturan tillkommer en
påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning
skulle ha skett. Om betalning ändå inte sker, går ärendet vidare till inkasso.
Förändringar som berättigar till lägre avgift påverkar debiteringen från den
första dagen månaden efter det att ändringen skett.
Anmärkning mot faktura ska lämnas till förbundet inom 14 dagar efter
fakturadatum.
Vid nytt eller avbeställt abonnemang räknas påbörjad kalendermånad som hel
debiteringsmånad.
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Vid ägarbyte gäller abonnemangsändringen för permanentbostäder från
och med den första dagen i månaden
efter att ägarbytet skett. För fritidsbostäder gäller abonnemangsändringen
för kommande säsong. Om faktura
redan skickats till den gamla ägaren
och den nya ägaren tillträtt, förs abonnemangsändringen in från den första
dagen i nästkommande debiteringsperiod. För den tid som förflyter mellan
ägarbytet och abonnemangsändringen
ansvarar den tidigare och den nye ägaren för att reglera avgiften sinsemellan.
När det gäller samfälligheter och
liknande med gemensam behållare enligt föreskrifterna om avfallshantering
ska avgiften debiteras juridisk person, det vill säga en organisation med
organisationsnummer, om inte annat
överenskommits med förbundet.
Avgiftsskyldighet gäller även vid de
tillfällen då avfallsbehållaren inte varit
tillgänglig vid hämtningstillfället, inte
använts eller varit placerad på annat
sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.
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För de fastighetsinnehavare vars
faktura överlämnats till inkassohantering äger förbundet rätt att se över
och ändra abonnemang. Hänsyn tas till
planering, arbetsmiljö samt kostnader
för utförda tjänster.

Ändrade eller särskilda
hämtningsförhållanden
Avflyttning, ändrat abonnemang
Ändrade hämtningsförhållanden såsom försäljning av fastighet, flyttning,
ökning eller minskning av tjänster eller
dylikt ska anmälas till förbundet.
Uppehåll i hämtning
Vid uppehåll i hämtning av hushållssopor betalas varken grundavgift eller
hämtningsavgift.
Befrielse från hämtning
Vid beviljad befrielse från hämtning
av hushållsavfall vid fastigheten har
hushållet fortsatt tillgång till återvinningscentraler och debiteras grundavgift enligt ovan.
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Allmänna bestämmelser

Placering av avfallsbehållare
Vid hämtning av avfall i avfallsbehållare som inte är placerad vid tomtgräns eller
stoppställe har förbundet rätt att ta ut ett avståndstillägg enligt denna taxa.
Avståndstillägg utgår, per behållare, om:
• Behållare vid en- och tvåbostadshus och flerbostadshus med
		 högst fem lägenheter är placerat mer än 1,6 meter från fordonets 		
		 stopplats. (Detta gäller inte fastigheter med gemensam lösning för
		 sophämtningen enligt renhållningsordningen.)
• Behållare, sopskåp, sophus, soprum och liknande vid flerbostadshus med fler än fem lägenheter eller vid fastigheter med gemen		 sam lösning för sophämtningen enligt renhållningsordningen är
		 placerat mer än 10 meter men under 20 meter från fordonets
		stopplats.
För avfallsbehållare som är placerade på ett svårtillgängligt sätt (t ex i källare, i
trånga utrymmen, på lutande underlag, på underlag som gör avfallsbehållaren svår
att flytta eller så att hiss krävs för att hämtning ska kunna utföras utgår ett placeringstillägg enligt denna taxa.

Placeringstillägg utgår, per behållare, om:
• Behållare, sopskåp, sophus, soprum och liknande är placerat mer
		 än 20 meter men mindre än 50 meter från fordonets stopplats 		
		 (dragvägar över 50 meter är inte tillåtna).
• Soprummet inte är i markplan eller det finns hinder längs dragvägen.
I övriga fall avgör Förbundet i samråd med fastighetsinnehavaren när avfallet är
placerat på annat sätt än anvisat.
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Avfallstaxa 2019

Avfallstaxa 2019
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Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund
bestående av våra fem medlemskommuner

För en värld som
räcker längre
40

Tel 020-63 00 63
info@gastrikeatervinnare.se
www.gastrikeatervinnare.se

Frågor och svar om avfallstaxan 2020
Detta PM med frågor och svar är ett komplement till beslutsunderlaget om
avfallstaxan, som ska beslutas i medlemskommunerna under hösten 2019.
Hör gärna av er med ytterligare frågor. Kontaktperson är
Maria Qvist, 026 - 17 84 87, maria.qvist@gastrikeatervinnare.se

Vad ingår i grundavgiften?
Svar: Grundavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaderna för de bemannade
återvinningscentralerna samt för planering, information, kundtjänst, upphandling,
ekonomi och lokalkostnader.

Vad ingår i hämtningsavgiften?
Svar: Hämtningsavgiften är en rörlig avgift som ska täcka kostnaderna för
insamling, transport och behandling (t ex rötning och förbränning) av matavfall
och restavfall. Nivån beror på val av abonnemang, behållarstorlek och
hämtningsintervall.

Vad menas med miljöstyrande avgifter/taxa?
Svar: Storleken på avgifterna är ett sätt att öka incitamenten att sortera mera och
minska på avfallet. Det innebär att:
•
•
•
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•

•

Abonnemang sorterat (när hushållet sorterar ut sitt matavfall) är billigare
än abonnemang osorterat (när hushållet inte sorterar sitt matavfall).
Mindre kärl är billigare än större kärl
Det är billigare att ha hämtning mer sällan (till exempel hämtning av
restavfall var fjärde vecka eller var tredje månad)
Restavfallet blir i snitt 38 % dyrare medan matavfallet blir i snitt 64 %
billigare. Vi gynnar de kunder som sorterar ut mycket och har så lite
restavfall som möjligt. Det är väldigt dyrt att bränna restavfallet och ur ett
hållbarhetsperspektiv önskar vi hellre återvinna mera tidningar och
förpackningar samt att göra fordonsgas av matavfallet. Fortfarande är ca
2/3 av det som slängs i restavfallet felsorterat och ett sätt att styra är genom
våra avgifter.
Felsorteringar och omklassning av avfall debiteras kund för att markera att
sorteringskvaliteten inte är tillfredställande och innebär extra onödigt
arbete för våra chaufförer.
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Blir det billigare om man sorterar?
Svar: Ja, det är billigare att sortera matavfall än att inte göra det. Det är också
billigare att ha mindre kärl eller hämtning mer sällan.

Hur har avfallstaxan utvecklats under åren?
Svar: Förbundet bildades 2001 och under perioden 2001-2019 har avfallshanteringen
utvecklats, med till exempel sortering av matavfall, informationsverksamhet,
miljöriktiga fordon, modernisering av återvinningscentraler med mera.
Prisutvecklingen de senaste 10 åren har varit 25 % (snitt 2,5 % per år) för en villa
som sorterar sitt matavfall och har hämtning varannan vecka. År 2019 betalar en
villa med grundavgift och hämtningsavgift med ett 140 l kärl för restavfall och ett
140 l kärl för matavfall, med hämtning varannan vecka, 2 260 kr/år.

Hur ligger avgifterna till jämfört med andra kommuner?
Svar: Avgifterna ligger runt genomsnittet i Sverige. Avgifterna för villor ligger
något högre än genomsnittet, avgifter för lägenheter lägre än genomsnittet och
avgifter för fritidshus ligger strax under medel.
När vi jämför taxenivåer med andra kommuner är det viktigt att känna till att det
finns många aspekter som påverkar taxan, och som gör att taxor inte är helt lätt att
jämföra rakt av. Aspekter som påverkar kostnader och avgiftsnivå är bland annat:
• Geografi – stad, landsbygd med långa avstånd, transportsträckor
• Utsortering av matavfall eller inte
• Sorteringslösningar: flerfackssystem, optisk sortering eller annat
• Hur utbyggd servicen med återvinningscentraler är
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Nedanstående jämförelse är mellan kommuner som kan jämföras med vår
verksamhet.
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Diagrammet ovan jämför årsavgiften för en villa med 190 l kärl för restavfall och 140 l kärl
för matavfall (sorterar sitt matavfall) och hämtning varannan vecka.
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Vilka är motiven för förslaget att höja avgifterna för hushållsavfall
2020, vad är det som kostar?
Svar: Den föreslagna höjningen av avgifterna för hushållsavfall beror till största
delen på kraftigt ökade kostnader för förbränning av restavfall som trädde i kraft
under 2018 och som inte har tagits tillräcklig höjd för i tidigare taxejusteringar.
Drivmedelspriserna har ökat kraftigt under senaste tiden. Förra året med 30% och
hittills under 2019 (maj) med ytterligare 10%. Förbundet behöver även arbeta mera
med förebyggande och information om sortering, för alla felsorteringar kostar
förbundet många miljoner varje år.
Övriga rörelsekostnader ökar med i snitt 3-5 % per år i och med inflation och
indexhöjningar, som vi inte får kostnadstäckning för.
Totalt beräknas förbundet ha ett underskott med ca 17 mnkr till år 2020 som
behöver täckas med ökade avgifter. Nya förordningar för tidningar och
förpackningar och höjda krav på ökad sortering och återvinning ställer krav på
förbundet. Omställningar som kommer att ändra om i verksamheten och innebära
investeringar som kostar pengar.
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Hur mycket är det som är felsorterat i restavfallet?
Svar: I genomsnitt 2/3 av det som ligger i soppåsarna med restavfall är felsorterat
och den bilden ser vi i hela Sverige och inte bara i vår region. Det är matavfall som
skulle ha sorterats och gått till rötning och blivit biogas och biogödsel. Det är också
förpackningar och tidningar som skulle ha återvunnits till nya saker. I ton räknat
handlar det om 17 000 ton som är fel. I pengar räknat motsvarar det minst 13 mnkr
i onödiga kostnader och uteblivna intäkter.

2/3 är
felsorterat!

Diagrammet visar att 2/3 av innehållet i soppåsen är felsorterat!

Hur stor intäkt kommer taxehöjningen av genera till Gästrike
återvinnare?
Svar: Den föreslagna höjningen av avgifterna kommer att generera ca 17 mnkr.
Resterande behov av intäkt ska till största delen lösas genom effektiviseringar i
verksamheten. Gästrike återvinnares styrelse har lagt ett besparingskrav på
verksamheten på 3 mnkr för år 2019.

Hur mycket ökar Gästrike återvinnares intäkter årligen?

Dokument ID: 20190618-10079, Revision: -

Svar: Förbundets intäkter ökar bara när det beslutas om avgiftshöjningar eller när
det skapas nya abonnemang i form av nybyggnationer. Intäkterna ökar inte med
automatik när befolkningen ökar eller att sopmängderna ökar. I det läge vi är i nu
med ökade sopmängder så ökar våra kostnader fortare än våra intäkter.

Vad är det för skillnad på en avfallstaxa och en skatt?
Det finns tydliga skillnader mellan en taxa och en skatt, som är viktiga att tänka
på.
En skatt är alltid relativ, d.v.s. en % -sats av något, till exempel lön eller resultat.
Skatteintäkterna förändras med befolkningen. Skatteintäkterna förändras även om
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inte skatten höjs. Exemplet nedan visar på en person som har en lön år 2018 och
sedan får en löneökning till år 2019. Trots att skatten inte har höjts så betalar den
personen över 4 000 kr mer i skatt i och med en löneökning.
•
•
•

Lön 2018: 40 000 kr/mån = 13 606 kr i skatt
Lön 2019: 41 000 kr/mån = 13 946 kr i skatt
4 082 kr mer i skatt per år utan att skatten har höjts

En avgift i avfallstaxan är densamma oavsett lön eller resultat. Ökar befolkningen
så ökar inte taxeintäkterna med automatik. Taxeintäkterna ökar vid:
• Höjningar av taxan via beslut i kommunerna
• Miljöstyrande taxa kan leda till både ökningar och minskningar
• Nya abonnemang i form av nya bostäder
På varje hundralapp en medborgare får i lön går ca 34 kr i skatt till kommun och
landsting. Om avfallstaxan skulle ingå i skatten skulle den utgöra ca 40-70
öre/hundralapp beroende på inkomst.

Skatteintäkterna till kommunerna ökar per invånare med mellan 2,0 % till 4,0 % år
2018. (källa: SCB)
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Vad blir konsekvenserna för hushåll och fastighetsägare av den
föreslagna avfallstaxan?
Förändringarna nedan avser några typkunder och är ungefärliga belopp och kan
skilja sig från en kund till en annan beroende på typ av storlek på behållare,
hämtningsintervall och sortering eller inte. För att veta exakt ökning, hänvisas till
förslag på ny avfallstaxa för 2020.
• Villor som sorterar bra får en kostnadsökning med ca 5-13 kr/mån
• Radhus som sorterar bra får en kostnadsökning med ca 10-13 kr/mån
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lägenheter som sorterar bra får en kostnadsökning med ca 10-13 kr/mån
Radhus och lägenheter som inte sorterar i så hög grad och har mycket
hämtning av restavfall påverkas mera. Stora variationer mellan olika
abonnemang, intervall mellan ca 15-35 kr/mån.
Fritidshus får en kostnadsökning med ca 3-5 kr/mån
Kunder som hemkomposterar likställs med kunder som sorterar, och
tidigare avdrag på 200 kr tas bort. Kostnadsökningen blir ca 30 kr/mån.
Verksamheter är svårt att ange en typkund, då omfattningen i hämtningen
kan skilja sig mycket. De påverkas av samma höjningar på
hämtningsavgifterna som övriga.
Kunder som inte sorterar ut sitt matavfall får en tydlig miljöstyrning och en
högre kostnadsökning. En villa får en höjning med ca 80 kr/mån.
Kunder med enskild avloppsanläggning får en höjning med ca 60 kr per
tömning*.
Kunder med fettavskiljare får en höjning med ca 500 kr per tömning*
Kunder med latrinhämtning får ingen höjning.
Felsorteringsavgifter ökar från 200 kr till 400 kr/kärl/tillfälle.
Extrahämtning för fritid ökar från 100 till 150 kr/tillfälle.
Sjöhämtning, tilläggsavgiften ökar från 150 kr/år till 450 kr/år.
Komprimatorer och tillfälliga verksamheter indexeras 5%
Matavfallstank var en ny taxa för i år och hämtningen behöver justeras så
det blir kostnadstäckande.
För mera detaljer hänvisas till förslaget av ny avfallstaxa 2020.

*Viktbaserad taxa så höjningen varierar, angivet belopp avser en tömning av 2 m3.

Är det hämtningsavgifterna eller grundavgifterna som höjs?
Svar: Det är de rörliga hämtningsavgifterna som kunderna kan påverka som höjs.
Väldigt många kunder kan byta till ett billigare abonnemang om de väljer att
sortera mera och/eller minskar på avfallet.

Hur blir det för kunder som har hemkompost?

Dokument ID: 20190618-10079, Revision: -

Svar: Nationella och lokala mål styr mot att ta tillvara på energin och näringen och
göra biogas och biogödsel av matavfallet. Kunder med hemkompost jämförs nu
med kunder som sorterar ut sitt matavfall i ett brunt kärl och betalar lika mycket.
Tidigare avdrag på 200 kr/år kommer att tas bort. Det är bra att hemkompostera
och de som vill ska fortsätta med det, men det ekonomiska incitamentet tas bort.

Hur mycket dyrare blir det att sortera fel?
Svar: Ett av förbundets övergripande mål är att öka sorteringen och felsorteringar
är ett tydligt exempel på det motsatta. Felsorteringar är inte bra för miljön och
kvaliteten på avfallet och innebär en merkostnad för förbundet genom onödiga
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transporter, mer behandlingskostnader och extra arbete för chaufförerna. Med
tydligare miljöstyrning vill vi få ner antalet felsorteringar.
Felsorteringsavgiften ökar från 200 kr/kärl/tillfälle till 400 kr/kärl/tillfälle.

Vad kan man göra för att minska sina kostnader för avfall?
Svar: Genom att sortera sitt avfall, gå ner i kärlstorlek och glesa ut
hämtningsintervallet kan kostnaderna minska. T.ex. genom att gå ner från 190 l till
140 l kärl med restavfall och glesa ut hämtningen från varannan vecka till en gång i
månaden, minskar årskostnaden med lite drygt 700 kr.

Det är billigare att ha hämtning var fjärde vecka än varannan
vecka, men varför är det inte halva priset?
Svar: Våra kostnader är inte halverade bara för att hämtningen är var fjärde vecka
istället för varannan vecka.
Hämtningsavgifterna ska täcka våra kostnader för transporter, tömning och
behandling. Vår logistik med körrutter över hela regionen är avancerad och även
om vi hämtar kärlen var fjärde vecka istället för varannan vecka så kör vi ändå
förbi, och tömningen av matavfallet kan inte förlängas till var fjärde vecka av
miljöskäl. Priset för hämtning var fjärde vecka är därför satt till 66 % av priset
jämfört med priset för varannan vecka.

Hur är det tänkt att avgifterna i taxan ska styra mot önskade
beteenden?
Svar: Avgifterna i taxan är ett sätt att styra mot att sortera mera och minska på
avfallet. De kunder som ur ett miljöperspektiv gör de rätta beteendena ska även
betala mindre än de som gör mindre bra val ur ett miljöperspektiv och t.ex. inte vill
sortera ut sitt matavfall eller vill ha ett större kärl för de har mycket avfall.
Andra styrmedel mot önskade beteenden är t.ex. information, utbildning,
kampanjer och andra sorteringslösningar.

Varför blir det dyrare för oss som har fettavskiljare?
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Svar: Det är omhändertagandet av fettet som blir dyrare. Tidigare har fettet
hanterats vid reningsanläggningen i Hedåsen, Sandviken. Fettet ställer dock till
med stora problem i processen och det luktar illa. Det gör att vi inte längre kan
hantera fettet i Hedåsen, utan nu transporteras fettet tillfälligt till Stockholm och
blir till biogas. Den hanteringen är däremot rejält mycket dyrare och därför
behöver avgifterna höjas. Utredning pågår med att ta fram en långsiktigt bra
lösning.

Jag har fettavskiljare och påverkas av en stor höjning. Kan jag
göra nåt för att undvika att höjningen blir så stor?
Svar: För att nå avsedd funktion med fettavskiljaren rekommenderas att den töms
en gång i månaden vid kontinuerlig användning. Fettet härstammar från
beredningen av mat och mängden fett som sköljs ner genom avloppet beror på
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flera orsaker. Dels beror det på hur väl använda köksredskap, porslin och bestick
görs rent innan de diskas, dels på hur mycket fett som tillförs matlagningen utöver
det råvarorna innehåller i sig själva och dels på hur städningen i köket utförs så att
överblivet fett från beredningen inte sköljs ner i avloppet i möjligaste mån.
Mängden planerade tömningar av din fettavskiljare påverkas dock inte av detta.
Däremot kan behovet av extra tömningar minska genom ett medvetet arbete med
hur frågan hanteras hos just er.

Kan vi inte ta hand om regionens fett i vår egen biogasanläggning
i Forsbacka?
Svar: I dagsläget kan biogasanläggningen inte behandla fettslam på grund av att
det gör processen för blöt vilket skulle kunna döda den mikrobakteriella floran i
rötkammaren. Frågan utreds för tillfället och våra förhoppningar är att hitta en bra
miljöriktig och långsiktig lösning för att kunna ta in fettet i biogasanläggningen.

Har taxehöjningarna nåt att göra med det aktieägartillskott som
Gästrike återvinnare går in med till Ekogas?
Svar: Nej!
De höjningar som nu föreslås har inget med Gästrike Ekogas att göra. Det
aktieägartillskott som förbundet ger till Gästrike Ekogas påverkar förbundets
resultat med ca 100 tkr per år i form av räntekostnader. Förbundet och Gästike
Ekogas är egna juridiska personer och har skilda ekonomier.
Anledningen till att vi höjer avgifterna är främst kopplade till höjda kostnader för
förbränning och drivmedel, samt att nya förordningar för tidningar och
förpackningar ställer högre krav på vår verksamhet som innebär omstruktureringar
och nya investeringar i nya insamlingssystem för avfall.
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Vad händer om någon kommun inte antar förslaget till
avfallstaxa?
Svar: Då behöver ärendet göras om, förankras på nytt och skickas ut till alla fem
kommunerna för beslut igen. Under den tid som förflyter till dess beslut är fattat,
kommer intäkterna inte att täcka kommunalförbundet Gästrike återvinnares
kostnader. Det är därför av stort värde om förbundets medlemskommuner fattar
samstämmiga beslut om det förslag till avfallstaxa som förbundets styrelse har
föreslagit.
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Till

2019-08-05

Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Kommundirektörer/-chefer och
kommunsekreterare/kontaktpersoner i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och
Älvkarleby kommun

Ärenden för beslut och information i
Gästrike återvinnares
medlemskommuner hösten 2019
Kommunalförbundet Gästrike återvinnare översänder till medlemskommunerna
ärenden som behöver beslutas/informeras i medlemskommunerna under hösten
2019:

Beslut
•

Avfallstaxa 2020

Beslut eller information (beror på hur respektive kommun väljer att hantera
frågan)
•

Kretsloppsplan 2021–2024 och lokala föreskrifter om avfallshantering

Information
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•

Ny lagstiftning om insamling och återvinning av förpackningar och
tidningar
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Detta underlag innehåller följande:
1. Avfallstaxa 2020(beslutsärende till kommunfullmäktige)
2. Information från verksamheten
a) Kretsloppsplan (Avfallsplan) 2021–2024 samt lokala
föreskrifter om avfallshantering
b) Ny lagstiftning om insamling och återvinning av
förpackningar och tidningar s 7
3. Tidplan för beslut och information
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Bilaga 1: Gästrike återvinnare, bakgrund och tillbakablick
avfallstaxan
Bilaga 2: Kretsloppsplan och lokala föreskrifter om
avfallshantering
Bilaga 3: Samverkan och nyttor
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1. Avfallstaxa 2020 (beslutsärende)
Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige beslutade den 13 juni 2019 att
godkänna förslaget till Avfallstaxa 2020 och att föreslå kommunfullmäktige i Gävle,
Hofors, Ockelbo, Sandvikens och Älvkarleby kommun att under hösten 2019
besluta om Gästrike återvinnares förslag till avfallstaxa för 2020.

Förslag till Avfallstaxa 2020
Både nationella mål och regionala mål styr mot ökad sortering och förebyggande
av avfall. Det är också det som styr hur avfallstaxorna sätts. Det ska löna sig att öka
sorteringen och minska på avfallet, både ekonomiskt och miljömässigt.
Verksamhetsmässigt utmanas förbundet av att kostnaderna för behandling, främst
förbränning, ökar kraftigt och omvärldsfaktorer som tex. avfallsindex och ökade
drivmedelspriser ökar mer än budget. Det gör att förbundet visar ett kraftigt
underskott i verksamheten. Även den ekonomiska planen för 2020 visar på fortsatt
ökade underskott. Förslaget till avfallstaxa för 2020 beräknas ge förbundet en ökad
intäkt på ca 17 mnkr och täcker därmed våra kostnader.
Beslut om avfallstaxan för 2020 fastställs av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige under hösten 2019. För att Gästrike återvinnare ska kunna
fatta beslut om budget för 2020 vid förbundsfullmäktiges sammanträde i
november, behöver ärendet behandlas i respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige senast den 28 oktober 2019.

Förslagen på avfallstaxa 2020 ser i korthet ut så här:

Avgifter för villahushåll och flerbostadshus:
•
•
•
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•

•

Höjer de rörliga kostnaderna som kunderna kan vara med och påverka.
En fortsatt miljöstyrning mot att sortera mera och minska avfallet.
Avgifterna för restavfall ökar kraftigt medan avgifterna för matavfall sänks
rejält. De kunder som har mycket restavfall får betala mera, medan de som
har mycket utsortering av matavfall, tidningar och förpackningar gynnas.
Abonnemang med hemkompost jämställs med abonnemang som sorterar
ut sitt matavfall i ett brunt kärl och det finns inte längre något ekonomiskt
incitament att ha hemkompost. Våra mål styr mot att ta tillvara på energin
och näringsämnena i matavfallet och tillverka fordonsgas och biogödsel.
I snitt ökar avgiften för en villa/radhus/lägenhet som sorterar med 5-13
kr/månaden/hushåll.
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Avgifter för kunder med enskilt avlopp och/eller fettavskiljare:
•
•

Kunder med enskilt avlopp. Taxorna höjs enligt avfallsindex för
slaminsamling med 5 %
Kunder med fettavskiljare. Restriktivare krav för behandlingen gör att
behandlingskostnaderna ökar rejält.
o Hämtningskostnaderna ökar enligt avfallsindex för slaminsamling
med 5 %
o Behandlingskostnaderna ökar med 58 %

Övriga avgifter:
•
•
•
•
•
•
•

Felsorteringsavgifterna för hushållsavfall ökar från 200 kr till 400
kr/hämtställe och st. Tydlig miljöstyrning mot att förbättra sorteringen.
Tillfälliga verksamheter och komprimatorer indexeras 5 %
Matavfallstankar anpassas till hämtningen och blir kostnadstäckande.
Tilläggsavgiften för sjöhämtning ökar från 150 kr/år till 450 kr/år.
Fortfarande rejält underfinansierad taxa.
Extrahämtning hos fritidshushåll ökar med 50 kr/tillfälle.
Latrinhämtningen är oförändrad.
Övriga taxor är oförändrade

Miljöstyrning av avgifterna– ökat incitament till sortering
Det innebär att:
•
•
•
•

Dokument ID: 20190624-10022, Revision: -

•

Abonnemang sorterat (när hushållet sorterar ut sitt matavfall) är billigare
än abonnemang osorterat (när hushållet inte sorterar sitt matavfall).
Mindre kärl är billigare än större kärl
Det är billigare att ha hämtning mer sällan (till exempel hämtning av
restavfall var fjärde vecka eller var tredje månad)
Restavfallet blir i snitt 38 % dyrare medan matavfallet blir i snitt 64 %
billigare. Vi gynnar de kunder som sorterar ut mycket och har så lite
restavfall som möjligt. Det är väldigt dyrt att bränna restavfallet och ur ett
hållbarhetsperspektiv önskar vi hellre återvinna mera tidningar och
förpackningar samt att göra fordonsgas av matavfallet. Fortfarande är ca
2/3 av det som slängs i restavfallet felsorterat och ett sätt att styra är genom
våra avgifter.
Felsortering och omklassning av avfall debiteras kund för att markera att
sorteringskvaliteten inte är tillfredställande och innebär extra onödigt
arbete för våra chaufförer.

52

4 (17)

Konsekvenser för kunderna
•

Konsekvenserna för hushållen blir ungefär:
o Villa som sorterar matavfall: höjning med ca 5–12 kr/mån/hushåll*
o Villor med hämtning av restavfall var tredje månad får ingen
höjning alls
o Radhus och lägenhet som sorterar matavfall: höjning med ca 10–12
kr/mån/hushåll**
o Hemkomposterare likställs med kunder som sorterar och tidigare
ekonomisk subvention tas bort. Höjning med ca 30 kr/mån/hushåll
o Fritidshus: höjning med ca 5 kr/mån/hushåll
o De som inte sorterar matavfall får en betydligt större ökning, ca 80
kr/mån/hushåll och en tydlig miljöstyrning.

•
•
•

Avgifterna för felsorteringar fördubblas från 200 kr/kärl till 400 kr/kärl.
Extrahämtningen för fritidshus ökar från 100 kr/tillfälle till 150 kr/tillfälle.
Avgifterna för specialbehållare och tillfälliga verksamheter höjs så att de
blir kostnadstäckande, snittindex 5 %. Matavfallstankar höjs så de blir
kostnadstäckande.
Vi kalkylerar med att många kunder kommer att ändra sitt abonnemang till
ett abonnemang som gynnar bättre utsortering och minskar på mängden
avfall, vilket är önskvärt givet miljömålen. En konsekvens av det är att det
leder till minskade intäkter till förbundet. Det är beaktat i detta förslag.
Slam från enskilda avlopp indexeras, höjs med 5 %
Fett från fettavskiljare indexeras på transportavgiften med 5 % och 58 % på
behandlingskostnaden.
För mera detaljer kring hur avgifterna höjs hänvisas till ”Förslag till
Avfallstaxa 2020”

•

•
•
•
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*En villa som har abonnemang ”sorterat” med 140 liter restavfall och 140
liter matavfall med hämtning var 14:e dag kommer efter förslaget på
höjning att betala 2 395 kr/år (2 260 kr/år innan höjning)
**En lägenhet/radhus med sortering betalar efter höjningen i snitt ca 1 400–
1 800 kr/år (skiljer sig beroende på abonnemang)

För mer information se följande handlingar:
❑ Förslag till Avfallstaxa 2020 (separat handling)
❑ Bilaga 1 i detta underlag
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2. Information från verksamheten
a) Kretsloppsplanen 2021–2024 samt lokala
föreskrifter om avfallshantering
Nuvarande avfallsplan gäller för åren 2016–2020. För åren 2021–2024 ska en ny
avfallsplan tas fram.
Avfallsplanen ska ha ett stort fokus på att förebygga avfall och hushålla med
resurser. Ett mer passande begrepp vore därför Kretsloppsplan, och vi väljer att
använda det begreppet för den plan som nu ska tas fram.
Kretsloppsplanen är en angelägenhet för hela kommunen, inte bara för
kommunalförbundet Gästrike återvinnare. Därför behöver arbetet drivas i bred
samverkan inom kommunkoncernerna.
Det finns ett beslutat uppdrag till Gästrike återvinnare att ta fram förslag till
renhållningsordning (kretsloppsplan/avfallsplan och lokala föreskrifter om
avfallshantering) för medlemskommunerna. Det framgår av förbundsordningen för
Gästrike återvinnare. Gästrike återvinnare ansvarar för vissa delar i
kretsloppsplanen och kommunen ansvarar för vissa delar. Det innebär att
kommunen behöver vara delaktig i arbetet. För att skapa tydlighet och säkerställa
att resurser tillsätts för de delar som kommunen ansvarar för, föreslår vi att varje
kommun fattar beslut om att en ny kretsloppsplan för kommunen ska tas fram
samt att kommunen och Gästrike återvinnare ska göra detta i samverkan och
avdela resurser för arbetet.
Arbetet att ta fram förslag till ny avfallsplan behöver genomföras under 2019 och
början av 2020, så att den kan remitteras och beslutas under 2020.

Dokument ID: 20190624-10022, Revision: -

Gällande avfallsplan för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby är till
stor del aktuell och relevant. Den nya kretsloppsplanen behöver
revideras/kompletteras med:
•

Större fokus på förebyggande av uppkomst av avfall (konsumtion,
upphandlingar, planering för cirkulär ekonomi mm)

•

Samordning och synkning mellan kretsloppsplanen och den fysiska
planeringen

•

Större fokus på framtida insamlingssystem

•

Större fokus på det avfall som uppkommer i kommunala verksamheter

•

Nya förutsättningar med anledning av nya regler om mer fastighetsnära
insamling av förpackningar och tidningar

•

Mål och åtgärder för minskad nedskräpning

•

En god strategi för implementeringen av planen, att det perspektivet finns
med redan i den tidiga planeringen.
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Arbetet att ta fram ny kretsloppsplan behöver ske i nära samarbete med flera delar
i de kommunala verksamheterna.
Arbetet att ta fram nya kretsloppsplaner för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och
Älvkarleby ska samordnas med arbetet att ta fram nya planer för kommunerna i
Hälsingland.

Se även bilaga 2.

b) Ny lagstiftning om insamling och återvinning av
förpackningar och tidningar
Regeringen har beslutat om ändringar i förordningarna om förpackningar,
returpapper samt kommunernas insamling av matavfall. Förändringarna ska leda
till enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen. Det
ska vara lätt att göra rätt. Syftet med förändringarna är att öka utsorteringsgraden
vad gäller förpackningar och matavfall från restavfallet för att tillvarata det som en
resurs.
Förändringen i förordningarna om förpackningar och returpapper innebär ett krav
om att erbjuda fastighetsnära insamling för 60 % av hushållen år 2021 och 100 % av
hushållen år 2025.
Samma krav kommer att gälla för matavfall.
Fastighetsnära insamling (FNI) innebär att man lämnar förpackningar för
återvinning i direkt anslutning till sitt boende. Förpackningarna hämtas sedan av
en avfallsentreprenör (privat eller kommunal aktör). En av naturvårdsverket
utsedd TIS (Tillståndspliktigt insamlingssystem) ser till att materialet sedan
återvinns.
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Det finns kommuner som redan idag erbjuder en fastighetsnära insamling (FNI)
och det är då ett komplement till återvinningsstationerna. I Gästrikland och
Älvkarleby så har vi inte infört Fastighetsnära insamling (FNI) för enbostadshus.
För flerbostadshus så erbjuder Gästrike återvinnare och andra privata aktörer den
servicen men det bekostas då helt av fastighetsägaren.
Nu förtydligar regeringen att producenterna ska ta det ekonomiska ansvaret för
insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga
insamlingssystem (TIS). Materialen ska samlas in bostads- eller kvartersnära, vilket
innebär en stor förändring från dagens system där återvinningsstationer är
huvudregel.
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För att bidra till att matavfall tas bättre om hand som en resurs, bland annat
genom produktion av biogas, har regeringen även beslutat om krav på att
kommunerna ska erbjuda system för separat insamling av matavfall från hushållen
senast år 2021.
I Gästrikland och Älvkarleby kommun har vi redan ett utbyggt system för
utsortering av matavfall och ett omhändertagande (biogas) som är i enlighet med
lagstiftarens ambitioner. Utmaningen för oss när det kommer till matavfall ligger i
att öka sorteringsgraden i vårt befintliga system.
Förbundsstyrelsen för Gästrike återvinnare har beslutat om en målsättning för att
möta den nya lagstiftningen:
Gästrike återvinnares styrelse beslutade 2019-04-05:
•
•

Att Gästrike återvinnare skall sträva mot att vara det självklara valet för att
möjliggöra fastighetsnära insamling i enlighet med TIS uppdrag i nya
lagstiftningen.
Att uppdra till Förbundsdirektören att utreda och presentera scenarios med
tillhörande strategier inkluderat tidsplan, för att möta de nya kraven i
Förpacknings-förordningen, SFS 2018:1462 samt behovet av ökad
sorteringsgrad i enlighet med styrelsebeslut § 31, 8 mars 2019.

”Att kraftigt öka sorteringsgraden och kvalitén på det insamlade
materialet - för såväl ökad ekonomisk effektivitet samt avsevärt
minskade mängder restavfall.
Att Gästrike återvinnare ska utöka sin samverkan med kommuner och
aktörer i vår region och vara en av TIS-aktörerna.”

Det innebär att vi aktivt kommer agera för att bli en kommunal aktör som hanterar
fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar för enbostadshus så väl
som för flerbostadshus i regionen.
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Gästrike återvinnare utreder nu hur ett sådant insamlingssystem skulle kunna se ut
i vår region och vi följer hur arbetet fortskrider nationellt. Varje kommun ska
samråda med de Tillståndspliktiga insamlingssystemen (TIS). Gästrike återvinnare
kommer presentera ett förslag på system för TIS som de i sin tur kan komma att
presentera för kommunerna. Gästrike återvinnare kommer också bistå våra
ägarkommuner i frågan. Samrådsmöten mellan TIS och kommunerna är inbokade
redan och kommer att ske i slutet av år 2019 och början på år 2020.
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3. Tidplan för beslut och information
Beslutsprocessen av beslutsärendet (avfallstaxan 2020) behöver genomföras under
september och oktober i respektive medlemskommun inför Gästrike återvinnares
Förbundsfullmäktiges sammanträde den 21 november 2019 då budget och
verksamhetsplan för år 2020 ska fastställas. Beredning för detta sammanträde är
planerad att äga rum den 12 november 2019.
Hittills erhållna svar om möjliga tidpunkter för beslut och information samt om
när underlagshandlingar behöver finnas framgår av tabellen nedan.
Kommun

Datum och tid KS

Datum och tid KF

Handlingar
senast

Gävle

27 aug. kl. 13:00-13:45

återkommer

5 aug.

Älvkarleby

9 okt kl. 13.00-13.45

22 okt. kl. 18.30-19.15

9 sep.

Sandviken

3 sep. kl. 10.00-10.45

23 sep. kl.
(återkommer)

5 aug.

Hofors

24 sep. 10:00-10:45

15 okt. kl.17.40-18.25

återkommer

Ockelbo

10 sep. kl.
återkommer

30 sep. kl.
återkommer

26 aug.

Vänligen meddela om något inte stämmer, eventuella ändringar eller
kompletteringar med tidpunkter, om ytterligare underlag önskas samt om
föredragning önskas av tjänstemän från Gästrike återvinnare.

Med vänlig hälsning,

Dokument ID: 20190624-10022, Revision: -

Anna-Karin Karlsson
Förbundsdirektör, Gästrike återvinnare
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Bilaga 1: Gästrike återvinnare, bakgrund,
tillbakablick om avfallstaxan och ekonomiska
förutsättningar
Bakgrund
Förbundet bildades 2001, har ca 130 anställda, servar 165 000 invånare, driver 12
återvinningscentraler och har cirka 50 tunga fordon. Förbundet omsätter ca 220
mnkr, varav 180 mnkr kommer via avfallstaxan och återvinningscentraler och 40
mnkr via externa uppdrag utanför det kommunala ansvaret för hushållsavfall.
Syftet med förbundet är att samla resurser och kompetenser inom det kommunala
avfallsansvaret i en för medlemskommunerna gemensam enhet för att säkerställa
både en hög kostnadseffektivitet och en kapacitet att möta ökande framtida
miljömässiga krav. Den kommunala samverkan skapar en miljö- och samhällsnytta
som varje enskild kommun skulle ha svårt att uppnå var för sig.
Centrala delar i verksamheten är:
• Återvinningscentraler för grovavfall och farligt avfall
• Insamling av hushållssopor och annat avfall
• Kundservice
• Kommunikation, utbildning och beteendeförändringsarbete.
Formen kommunalförbund valdes mot bakgrund av en ambition att via ett
förbundsfullmäktige säkerställa en demokratisk insyns- och påverkansmöjlighet
för de enskilda kommunerna. Samtidigt uppnås samordningsvinster och en mer
rationell hantering i fråga om verksamhetsplanering, budget, enhetlig
taxekonstruktion, upphandling av olika entreprenadtjänster, insamling,
information och kommunikation mm.
Koncernen består av Gästrike återvinnare, GÅ Utveckling AB (100 %), GÅ
Tillsammans AB (100 %) och Gästrike Ekogas AB (51 %).
Uppdraget till förbundet framgår av förbundsordningen och avfallsplanen.
Kommunerna beslutar om förbundsordningen. Verksamheten beskrivs närmare i
verksamhetsplanen och i årsredovisningarna
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(förbundsordningen och årsredovisningen hittar du på vår hemsida:
www.gastrikeatervinnare.se ).
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Tillbakablick avfallstaxan
Grundavgift och hämtningsavgift
Avfallstaxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift. I grundavgiften
ingår återvinningscentraler, kundservice, information och avfallsplanering. I
hämtningsavgiften ingår hämtning och behandling (förbränning eller rötning) av
restavfall och matavfall.
Grundavgiften är differentierad utifrån bostadstyp: en- och tvåfamiljshus, radhus,
lägenhet, fritidshus och verksamhet.
Intäkterna ska täcka kostnaderna
Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund och ses som en ”egen kommun” som
ägs av våra medlemskommuner. Enligt kommunallagen ska en kommun ha god
ekonomisk hushållning och balanskravet säger att ett underskott ska återställas
inom tre år.
Avgifterna i avfallstaxan ska ge de intäkter som behövs för att utföra det
kommunala ansvaret för hushållsavfall enligt 15 kapitlet i miljöbalken: hämtning av
hushållsavfall, driva återvinningscentraler för mottagning av grovavfall och farligt
avfall, tömning av slam från enskilda avlopp och fettavskiljare, informationsarbete
mm.
Under perioden 2001–2019 har avfallshanteringen utvecklats, med till exempel
sortering av matavfall, informationsverksamhet, digitalisering, miljöriktiga fordon,
modernisering av återvinningscentraler med mera.
Figuren nedan visar taxeutvecklingen sedan förbundet bildades 2001 och fram till
2019 för en vanlig villa med abonnemang sorterat (190 l restavfall och 140 l
matavfall) och hämtning var 14:e dag. Prisutvecklingen sedan starten 2001 är 88 %
och de senaste 10 åren 25 %.

Årsavgift villa 2001-2019
3 000
2 500

KR/ÅR

2 000
1 500
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Ekonomiska förutsättningar
Den ekonomiska planen som gjordes hösten 2018 visar att till 2020 står förbundet
inför ett underskott om ca 12 mnkr. Sedan den ekonomiska planen gjordes ser vi
att omvärldsfaktorer som avfallsindex och drivmedelskostnader ökar mer än vi har
planerat. Kraven i den nya lagstiftningen om producentansvar för tidningar och
förpackningar ställer höga krav på omställningar och investeringar i verksamheten
som inte heller finns med i den ekonomiska planen.
Den kommersiella marknaden prognostiserar på en nedgång i byggbranschen. En
stor del av verksamheten som idag består av hämtning av fastighetsnära insamling
kommer att förändras helt i och med den nya förordningen. Sammantaget
uppskattas resultateffekten av minskade intäkter och ökade kostnader år 2020 till
ca 5 mnkr som inte är med i den ekonomiska planen. Totalt underskott till år 2020
uppskattas till ca 17 mnkr.
Under de kommande år 2020–2025 står förbundet inför stora förändringar av
verksamheten i och med ny lagstiftning om fastighetsnära insamling av tidningar
och förpackningar* och även ny kretsloppsplan (tidigare benämnd avfallsplan) ska
tas i bruk och verkställas. Under förutsättning att förbundet kommer att vara en
entreprenör till att utföra den fastighetsnära insamlingen i vår region så innebär
det stora investeringar i ny lösning för den fastighetsnära insamlingen.
Finansieringsfrågorna är i dagsläget mycket osäkra och hur det påverkar vår
ekonomi innehåller många frågetecken än så länge. Vi följer och rapporterar om
utvecklingen löpande med vår styrelse.
* Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar
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Det ekonomiska läget i förbundet Gästrike återvinnare har inget samband med det
ekonomiska läget i dotterbolaget Gästrike Ekogas.
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Bilaga 2: Kretsloppsplan
Det övergripande målet för svensk miljöpolitik liksom för avfallshanteringen i vår
region är att främja en hållbar utveckling. Det innebär att nuvarande och
kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Varje kommun ska enligt miljöbalken anta en avfallsplan, som bland annat ska
innehålla mål och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen.

Nuvarande avfallsplan 2016–2020
Den lokala avfallsplanen för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby
reviderades 2015 och gäller 2016–2020. Avfallsplanen innehåller tre mål:
1. Förebygga resursslöseri
2. Minska användningen av farliga ämnen och säkra hanteringen av farligt avfall
3. Ta tillvara avfall som resurs.
Avfallsplanen i sin helhet finns att läsa på www.gastrikeatervinnare.se
Sveriges nationella avfallsplan finns på naturvårdsverkets hemsida:
www.naturvardsverket.se
Arbetet med avfallsplanen redovisas årligen i en uppföljningsrapport.

Ett gemensamt styrdokument
Kretsloppsplanen är ett gemensamt styrdokument för Gävle, Hofors, Ockelbo,
Sandviken och Älvkarleby kommuner med tillhörande bolag och förbund. Ansvaret
att förverkliga kretsloppssplanen ligger till stor del hos Gästrike återvinnare, men
det finns också viktiga delar i planen som är kommunernas ansvar att förverkliga.
Områden som kommunerna med tillhörande bolag ansvarar för är till exempel
tillsyn, att minska matsvinn från kommunala verksamheter, upphandling och
inköp, bostäder (bygga in möjligheter till sortering), bygglov (placering och
utformning av återvinningsrum), fysisk planering (platser för avfallshantering),
lärande för hållbar utveckling i skolan, sortering av avfall i kommunala
verksamheter, städning av nedskräpning på kommunal mark, strategiskt arbete för
att förebygga nedskräpning, slam från avloppsrening, allmänna papperskorgar och
hundlatriner, samt medverka i samråd med producenter.
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Berörda verksamheter inom kommunen är framför allt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunledningskontor
Fysisk planering och bygglov
Miljötillsyn
Hållbarhet
Upphandling och inköp
Bostadsbolag, fastighetsbolag
Tekniska
Kultur och fritid
Utbildning
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•
•
•
•

Omvårdnad/omsorg
Kost
VA
Avfall (Gästrike återvinnare)

Kretsloppsplanen är ett lokalt verktyg för att förverkliga global hållbarhet, och en
del i ett större sammanhang:

Statistiken visar att sorteringen behöver förbättras
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I hushållens soppåsar med restavfall ligger det idag i genomsnitt ungefär 2/3 som
är felsorterat och inte ska vara där. Knappt 1/3 är matavfall som skulle ha sorterats
som matavfall och återvunnits till biogas och biogödsel. Drygt 1/3 är förpackningar
och tidningar som skulle ha sorterats och lämnats till materialåtervinning. Se bild 1
nedan.
I våra kommuner var mängden restavfall år 2018 knappt 26 000 ton. 2/3 av det
motsvarar knappt 17 000 ton (7 000 ton matavfall och 10 000 ton förpackningar och
tidningar). Det är en stor potential både för ökad miljönytta och för ekonomiska
besparingar. Bara värdet av minskade behandlingskostnader och tappade
behandlingsintäkter har ett värde av 13 mnkr/år. Biogasanläggningen som drivs via
ett delägt dotterbolag (Gästrike Ekogas AB) tar med än gärna emot mera matavfall
som är en klockren resurs för att kunna tillverka närproducerad biogas och
biogödsel som är till nytta för en hållbar och cirkulär miljö.
Därför behöver Gästrike återvinnare arbeta intensivt framöver för att förmå
medborgarna att sortera mer. Se bild 2 nedan.
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Bild 1a: Innehållet i restavfall från hushåll i Gästrikland vid plockanalys 2015.

Bild 1b. Innehåll vid plockanalys 2018 av restavfall från a) villor och b)
flerbostadshus.

63

15 (17)

Dokument ID: 20190624-10022, Revision: -

Bild 2. Mängden restavfall från hushåll i Gästrikland och Älvkarleby 2003-2016
samt mål om minskning tack vare bättre sortering 2017-2020.

64

16 (17)

Bilaga 3: Samverkan och nyttor
Själva grundtanken med bildandet av kommunalförbundet Gästrike återvinnare är
att samverkan ska ge ökad nytta för alla de samverkande fem kommunerna Gävle,
Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby.
Gästrike återvinnares vision inleds också med ordet ”tillsammans”: Tillsammans
skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker längre. Från förbundet är vi
angelägna om att medlemskommunerna ska vara delaktiga i verksamheten och att
en fortsatt god och ömsesidig dialog, insyn, engagemang och påverkansmöjlighet
ska känneteckna den etablerade samverkan. Vi vill därför också ha en dialog om
lämpliga former för den fortlöpande kommunikationen mellan förbundet och
medlemskommunerna.
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Förutom arbetet med biogas och samverkan med kommuner i Hälsingland vill vi
lyfta fram några andra områden där Gästrike återvinnare kan vara en resurs:
• Lösningar för sortering och avfallshantering
• Miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling. Gästrike återvinnares
miljöpedagoger finns att tillgå för skolor och andra sammanhang.
• Miljökommunikation.
• Integration. Gästrike återvinnare och Gavlegårdarna driver sedan 2016 ett
projekt för att öka kunskapen om hur vi når fram till våra nysvenskar.
Erfarenheterna från detta arbete kan komma alla kommuner till godo.
• Förebygga resursslöseri (avfallsminimering). Att förebygga resursslöseri är
bra för både miljö och ekonomi. Gästrike återvinnare kan vara behjälpliga
med arbetssätt och metoder för att arbeta med avfallsförebyggande.
• Förebygga nedskräpning. Gästrike återvinnare har tillsammans med Gävle
kommun drivit ett treårigt projekt för att förebygga nedskräpning. De
erfarenheter och lärdomar som vi gjort i det arbetet kan med fördel komma
alla kommuner till godo. Erfarenheterna från projektet finns
dokumenterade i en rapport.
• Beteendeförändring. Gästrike återvinnare har kunskap inom
beteendeförändring och har även avtal med kompetenta konsulter inom
området. Vi bidrar gärna med denna kompetens i andra sammanhang i
kommunerna om intresse finns.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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Referens

KS 2019/00591

Kommunkontoret
Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Gästrike Återvinnare – ändring av förbundsordning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Gästrike Återvinnares förslag till ny förbundsordning med föreslagna
förändringar gällande paragraf 13 antas.
2. Förbundsordning börjar gälla från och med den dag då samtliga
medlemskommuner kommunfullmäktige har fattat beslut om den.

Sammanfattning av ärendet
Förändringar i förbundsordningen för att möta ändringar i kommunallagen
En ny kommunallag utfärdades 2017-06-22. Revideringar har skett i 9
kapitlet 6 § vilket reglerar vad en förbundsordning ska ange. Dessa
revideringar har inte beaktats i Gästrike återvinnares förbundsordning som
inte reviderats efter 2016.
Ett beslut har överklagats med hänvisning till att förbundsordningen inte är
enligt det kommunallagen föreskriver och uppmärksammat att
förbundsordningen inte är reviderad.
Enligt 9 kap 6 § punkt 10 ska förbundsordningen ange på vilken webbplats
förbundets anslagstavla ska finnas.
Nuvarande lydelse
§ 13 Förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av
protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden sker på
kommunalförbundets anslagstavla vid förbundets huvudkontor.
Kungörelse om sammanträde vid vilket budget fastställs ska anslås på
förbundets anslagstavla och på varje medlems anslagstavla.
Protokoll från förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse ska tillställas
medlemskommunerna i elektronisk form.
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Datum

Ockelbo kommun

2019-09-04

KS 2019/00591

Förslag ny lydelse:
§ 13 Förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av
protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden sker på
kommunalförbundets digitala anslagstavla på webbplatsen
www.gastrikeatervinnare.se.
Kungörelse om sammanträde vid vilket budget fastställs ska anslås på
förbundets digitala anslagstavla och på varje medlems anslagstavla.
Protokoll från förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse ska tillställas
medlemskommunerna i elektronisk form.
Allmänhet kan också ta del av anslagstavlans innehåll på Gästrike
återvinnares kontor i Gävle.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad förbundsordning Gästrike Återvinnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-10
Kommunstyrelsen

§ 120

Dnr 2019/00591

Gästrike Återvinnare - ändring av förbundsordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Gästrike Återvinnares förslag till ny förbundsordning med föreslagna
förändringar gällande paragraf 13 antas.
2. Förbundsordningen börjar gälla från och med den dag då samtliga
medlemskommuner kommunfullmäktige har fattat beslut om den.
Ärendebeskrivning
Förändringar i förbundsordningen för att möta ändringar i kommunallagen
En ny kommunallag utfärdades 2017-06-22. Revideringar har skett i 9
kapitlet 6 § vilket reglerar vad en förbundsordning ska ange. Dessa
revideringar har inte beaktats i Gästrike återvinnares förbundsordning som
inte reviderats efter 2016.
Ett beslut har överklagats med hänvisning till att förbundsordningen inte är
enligt det kommunallagen föreskriver och uppmärksammat att
förbundsordningen inte är reviderad.
Enligt 9 kap 6 § punkt 10 ska förbundsordningen ange på vilken webbplats
förbundets anslagstavla ska finnas.
Nuvarande lydelse:
§ 13 Förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av
protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden sker på
kommunalförbundets anslagstavla vid förbundets huvudkontor.
Kungörelse om sammanträde vid vilket budget fastställs ska anslås på
förbundets anslagstavla och på varje medlems anslagstavla.
Protokoll från förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse ska tillställas
medlemskommunerna i elektronisk form.
Förslag ny lydelse:
§ 13 Förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av
protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden sker på
kommunalförbundets digitala anslagstavla på webbplatsen
www.gastrikeatervinnare.se.
Kungörelse om sammanträde vid vilket budget fastställs ska anslås på
förbundets digitala anslagstavla och på varje medlems anslagstavla.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-10
Kommunstyrelsen

Protokoll från förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse ska tillställas
medlemskommunerna i elektronisk form.
Allmänhet kan också ta del av anslagstavlans innehåll på Gästrike
återvinnares kontor i Gävle.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad förbundsordning Gästrike Återvinnare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag reviderad
Förbundsordning
för kommunalförbundet Gästrike återvinnare

§ 1. Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken
och Älvkarleby kommuner.
§ 2. Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Gästrikeregionens Återvinnare
(vardagligen benämnt Gästrike Återvinnare).
Organisationsnummer: 222000-1339
Kommunalförbundet har sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län.
§ 3. Ändamål och uppdrag
Kommunalförbundets ändamål är att ansvara för den kommunala
renhållningsskyldigheten inom medlemskommunerna samt att bidra till
en hållbar regional utveckling.
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Kommunalförbundet ansvarar för:


Insamling, hantering och behandling av hushållsavfall och därmed
jämförligt avfall från verksamheter som kommuner är skyldiga att
svara för enligt 15 kap miljöbalken med tillhörande lagstiftning,
antingen i egen regi eller genom upphandlade tjänster.



Att ta fram förslag till renhållningsordning (avfallsplan och lokala
föreskrifter om avfallshantering) för medlemskommunerna, enligt
15 kap miljöbalken.



Att ta fram förslag till avfallstaxa för medlemskommunerna.



Information till hushållen inom avfallsområdet.



Planering och uppföljning av förbundets verksamhet.

Förbundets ansvar framgår närmare av renhållningsordningen med
avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering.
Kommunalförbundet ska utföra sin verksamhet och tillhandahålla
tjänster så att förbundet långsiktigt bidrar till att främja hållbar
utveckling och tillväxt inom regionen samt utveckla samhällsnyttan,
miljönyttan och kundnyttan inom sin sektor.

Box 722, 801 28 Gävle
Utmarksvägen 16
gastrikeatervinnare.se
70
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Förbundet ska:


strategiskt utveckla avfallshanteringen



arbeta för att samhällets nationella, regionala och lokala miljömål
ska uppnås.



främja, stödja och utveckla medborgarnas och näringslivets
kunskaper och kompetens kring avfallshanteringens roll i
produktion och konsumtion för att skapa ett hållbart samhälle.



bidra till ökad svensk kunskaps- och tjänsteexport inom avfallsoch miljöteknikområdet i samarbete med offentliga, kommunala
och privata aktörer.



samarbeta med offentliga, kommunala och privata aktörer för att
utbyta kunskap och skapa lösningar för att uppnå största möjliga
nytta för samhälle, miljö och kunder.

Förbundet får tillhandahålla tjänster att samla in och behandla annat
avfall än hushållsavfall, för att bidra till miljönytta, samhällsnytta och
kundnytta, förutsatt att detta sker i enlighet med den kommunala
kompetensen och gällande konkurrenslagstiftning.
§ 4.

Varaktighet

Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid.
§ 5.

Organisation

Organisationsformen är kommunalförbund med förbundsfullmäktige
och förbundsstyrelse.
Kommunalförbundet äger rätt att bilda bolag samt äga andelar i
aktiebolag för att fullgöra förbundets ändamål och uppdrag.
§ 6.

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige är kommunalförbundets högsta beslutande
församling och har det yttersta ansvaret för verksamheten.
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Ledamöter och ersättare
Förbundsfullmäktige ska ha tjugo ledamöter med lika många ersättare.
Varje medlemskommun utser fyra ledamöter och lika många ersättare.
Till ordförande i förbundsfullmäktige ska utses den ledamot Gävle
kommun föreslår och till vice ordförande den ledamot Sandvikens
kommun föreslår.
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Ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige väljs för fyra år räknat
från och med den 1 januari året efter det att val till
kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.
§ 7.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen beslutar i frågor rörande förvaltningen av
kommunalförbundets verksamhet och svarar för den
myndighetsutövning som ligger inom förbundets verksamhetsområde.
Förbundsstyrelsen är ställföreträdare för förbundsfullmäktige.
Ledamöter och ersättare
Förbundsstyrelsen ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. En
ledamot och en ersättare ska utses av varje medlemskommun.
Till ordförande i förbundsstyrelsen ska utses den ledamot Gävle
kommun föreslår och till vice ordförande den ledamot Sandvikens
kommun föreslår.
Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utses vid tillträdande
förbundsfullmäktiges första sammanträde. Förbundsstyrelsen
mandatperiod löper tills att ny förbundsstyrelse har utsetts.
§ 8.

Revisorer

Kommunalförbundet ska ha fem ordinarie revisorer. Varje
medlemskommun ska föreslå en revisor.
Revisorer utses vid tillträdande förbundsfullmäktiges första
sammanträde. Förbundsfullmäktige väljer revisorerna för en
mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte
året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets
verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i
mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer
Till stöd för revisionsarbetet ska revisorerna ha auktoriserad revisor
eller revisionsbolag.
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§ 9.

Förbundsdirektör

Förbundsstyrelsen får utse en förbundsdirektör samt en vice
förbundsdirektör som verkställande tjänstemän.
§ 10. Medlemmarnas initiativrätt
Ärenden i förbundsfullmäktige får väckas av
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ledamot i förbundsfullmäktige enligt de regler som gäller i
kommunallagen
förbundsstyrelsen
förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige
eller kommunstyrelsen.

§ 11. Närvarorätt mm
Förbundsfullmäktige
Förbundsfullmäktiges sammanträden är offentliga. Fullmäktige får
dock besluta att överläggningarna för ett visst ärende ska hållas inom
stängda dörrar.
I anslutning till det sammanträde då förbundsfullmäktige fastställer
kommande års budget äger ledamot av medlems kommunfullmäktige
och allmänheten rätt att ställa frågor om kommunalförbundets
ekonomiska planering och verksamhet i övrigt.
Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsesammanträden är i regel inte offentliga.
Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde ska vara offentligt.
Kommunstyrelsens ordförande i medlemskommun samt
förbundsfullmäktiges ordförande har närvaro- och yttranderätt i
förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsens sammanträde ska alltid hållas inom stängda dörrar
i ärenden
a) som avser myndighetsutövning eller
b) i vilka det förekommer uppgifter som hos styrelsen omfattas av
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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§ 12.

Insyn och informationsskyldighet

Kommunalförbundet ska hålla sina förbundsmedlemmar väl
informerade om sin verksamhet. Medlemmarna ska tillhandahållas
den information och tillställas de handlingar de begär. Form för och
omfattning av denna informationsskyldighet ska fastställas av
förbundsmedlemmarna i samråd med förbundsstyrelsen.
Informationsskyldigheten omfattar inte handlingar eller förhållanden i
övrigt för vilka sekretess gäller.
Samråd med medlemmarna ska föregå beslut om avtal av större vikt,
större investeringar, ändringar i avfallsplan och dylikt.
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§ 13. Förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar
och övriga tillkännagivanden sker på kommunalförbundets digitala anslagstavla
på webbplatsen www.gastrikeatervinnare.se.
Kungörelse om sammanträde vid vilket budget fastställs ska anslås på förbundets
digitala anslagstavla och på varje medlems anslagstavla.
Protokoll från förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse ska tillställas
medlemskommunerna i elektronisk form.
Allmänhet kan också ta del av anslagstavlans innehåll på Gästrike
återvinnares kontor i Gävle.
§ 14.

Finansiering och andel i förbundets samlade förmögenhet

Kommunalförbundets uppdrag för insamling, hantering, behandling,
planering och information när det gäller hushållsavfall och jämförligt
avfall ska finansieras av den avfallstaxa som beslutas av
medlemskommunerna. Förbundet tar fram förslag till avfallstaxa.
Förbundets verksamhet kan även finansieras av andra externa medel
såsom avgifter för verksamhet som bedrivs utanför det kommunala
ansvaret för hushållsavfall, bidrag, projektmedel eller liknande (eller
annan skrivning).
Förbundsmedlems andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder
ska vid varje tidpunkt bestämmas i proportion till befolkningstalet i
respektive medlemskommun vid utgången av det närmast föregående
kalenderåret.
Kommunalförbundet ska, om förbundsstyrelsen ej annat beslutar, vara
anslutet till Gävle kommuns koncernkonto.
§ 15.

Lån och borgen

Förbundet äger disponera en rörelsekredit om maximalt 200 miljoner
kronor hos Gävle kommun, alternativt helt eller delvis placera lån
inom motsvarande ram.
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Kommunalförbundet får endast ingå borgen i förhållande till hel- eller
majoritetsägt företag.
§ 16.

Budget och ekonomisk styrning

Förbundsstyrelsen ska upprätta förslag till budget med investeringsoch finansieringsplan för den egna verksamheten för den kommande
treårsperioden samt tillse att motsvarande förslag upprättas i hel- eller
majoritetsägda företag.
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Senast vid utgången av november månad ska förbundsfullmäktige
fastställa kommunalförbundets budget för nästa verksamhetsår jämte
taxor och avgifter för tillhandahållna tjänster och varor.
Kommunalförbundet ska upprätta tertialbokslut med utfallsprognos
per den 30 april och 31 augusti.
Kommunalförbundets bokslut ska lämnas till medlemskommunerna
senast den 15 mars. Kommunalförbundets årsredovisning ska lämnas
till medlemskommunerna senast den 31 mars.
§ 17.

Utträde

Vid förbundsmedlems utträde ur kommunalförbundet upphör
medlemsskapet vid utgången av det tredje året efter det att
uppsägningen skedde.
Vid utträde ur kommunalförbundet ska reglering av de ekonomiska
mellanhavandena mellan kommunalförbundet och den utträdande
medlemmen ske på så sätt att medlemmen erhåller sin andel av
förbundets redovisade egna kapital om det är positivt. Är det negativt
ska utträdande medlem till kommunalförbundet betala in ett belopp
motsvarande medlemmens andel av bristen. Det egna kapitalet ska
bestämmas enligt årsbokslut efter det andra året efter uppsägningen.
Medlemmens andel vid denna reglering är den som gällt under det
andra året efter uppsägningen.
När en förbundsmedlem utträtt ur kommunalförbundet upphör
medlemmens ansvar för förbundets skulder.
§ 18.

Likvidation av kommunalförbundet

Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan kommunalförbundet och
den utträdande medlemmen inte nåtts senast sex månader efter det
att utträdet skett, ska kommunalförbundet omedelbart träda i
likvidation.
Kommunalförbundet ska också likvideras om mer än hälften av
förbundsmedlemmarna fattat beslut härom.
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Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av
likvidator.
Vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar eller skulder
ska den i § 14 angivna fördelningsgrunden gälla.
Likvidationen ska genomföras på ett sådant sätt att
förbundsmedlemmarnas möjligheter att återta de uppgifter som
överlämnats till kommunalförbundet underlättas.
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När kommunalförbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den
mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom
försäljning under hand, på offentlig auktion eller på annat lämpligt
sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en
ändamålsenlig avveckling. Fortgår likvidationen över
kalenderårsskifte, ska årsredovisning avges som vanligt.
När förbundsstyrelsen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den
avge en slutredovisning för sin förvaltning. Denna slutredovisning
sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet
med redovisning över skiftet av behållna tillgångar. Till
slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela
likvidationen inklusive redovisning för den tid varunder verksamheten
har fortsatt. Förvaltningsberättelsen och redovisningen ska granskas
av kommunalförbundets revisorer, som har att inom en månad avge
revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under
likvidationen.
När slutredovisningen och revisionsberättelse delgivits samtliga
förbundsmedlemmar är kommunalförbundet upplöst.
Om det framkommer någon tillgång eller skuld för
kommunalförbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot
kommunalförbundet eller om det på annan sätt uppkommer behov av
ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta.
När likvidationsuppdraget fullgjorts, ska förbundsstyrelsen besluta
vilken av förbundsmedlemmarna som ska överta vården av de
handlingar som tillhör kommunalförbundets arkiv.
§ 19. Tvist
Om tvist uppkommer mellan kommunalförbundet och en eller flera
medlemmar, som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna,
ska tvisten lösas enligt lagen om skiljemän.
§ 20.

Ersättning för förtroendeuppdrag
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Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare
beslutas av förbundsfullmäktige. Förändringar ska i princip följa de
ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Gävle kommun.
§ 21. Ändring i förbundsordningen
Ändring eller tillägg till denna förbundsordning kan endast ske genom
samstämmiga beslut i förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
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Förändringar i förbundsordningen för att möta
ändringar i kommunallagen
Förslag till beslut
1.

Att föreslå medlemskommunerna att anta ny förbundsordning med föreslagna
förändringar gällande paragraf 13.
2. Att ny förbundsordning börjar gälla från och med den dag då samtliga
medlemskommuner kommunfullmäktige har fattat beslut om den.

Ärendet
En ny kommunallag utfärdades 2017-06-22. Revideringar har skett i 9 kapitlet 6 § vilket
reglerar vad en förbundsordning ska ange. Dessa revideringar har inte beaktats i
Gästrike återvinnares förbundsordning som inte reviderats efter 2016. Ett beslut har
överklagats med hänvisning till att förbundsordningen inte är enligt det
kommunallagen föreskriver och uppmärksammat att förbundsordningen inte är
reviderad.
Enligt 9 kap 6§ punkt 10 ska förbundsordningen ange på vilken webbplats förbundets
anslagstavla ska finnas.

Nuvarande lydelse:
§ 13. Förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och
övriga tillkännagivanden sker på kommunalförbundets anslagstavla vid förbundets
huvudkontor.
Kungörelse om sammanträde vid vilket budget fastställs ska anslås på förbundets
anslagstavla och på varje medlems anslagstavla.
Protokoll från förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse ska tillställas
medlemskommunerna i elektronisk form.
Förslag ny lydelse:
§ 13. Förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och
övriga tillkännagivanden sker på kommunalförbundets digitala anslagstavla på
webbplatsen www.gastrikeatervinnare.se.
Kungörelse om sammanträde vid vilket budget fastställs ska anslås på förbundets
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digitala anslagstavla och på varje medlems anslagstavla.
Protokoll från förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse ska tillställas
medlemskommunerna i elektronisk form.
Allmänhet kan också ta del av anslagstavlans innehåll på Gästrike återvinnares kontor i
Gävle.
Bilaga
Förslag reviderad Förbundsordning

Anna-Karin Karlsson
Förbundsdirektör
Gästrike återvinnare
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Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-08-08

1(2)
Referens

KS 2019/00172

Kommunkontoret
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Redovisning av partistöd 2018 och beslut om partistöd
2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Redovisning av partistöd 2018 godkänns.
2. Partistöd 2020 utbetalas enligt fastställda regler.
Sammanfattning av ärendet
Regler och riktlinjer för partistöd har antagits av fullmäktige den 2018-1217, § 109. I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande
bestämmelserna om kommunalt partistöd.
De av fullmäktige beslutade regler och riktlinjer ligger till grund för
bedömning av redovisning av partistöd och inför fastställande av partistöd
för kommande år.
Fullmäktige ska årligen besluta om utbetalning av partistödet. Fullmäktige
får besluta att partistöd inte ska betalas ut om ett parti inte lämnat in sin
redovisning och granskningsrapport.
Redovisning och granskning
Redovisning av partistöd 2018 har lämnats in från samtliga partier
representerade i fullmäktige förutom Liberalerna.
Moderaternas redovisning avviker med 435 kronor, vilket kan anses som
marginellt. Inför kommande år ska redovisning stämma med utbetalad
belopp.
Det som kan kommenteras är att de kostnader som redovisas ska stämma
mot de intäkter som erhålls. Om partistöd inte nyttjas föregående år ska det
finnas med i redovisningen kommande år.
Partier har följt fastställda regler och riktlinjer och inkommit i rätt tid.
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Datum

2019-08-08

Ockelbo kommun

KS 1.1.1.4
2019/00172

Sida

2(2)

Beslutsunderlag

Regler och riktlinjer för kommunalt partistöd Ockelbo kommun,
kommunfullmäktige 2018-12-17, § 109
Redovisning av partistöd 2018 från de i fullmäktige representerade partier förutom
Liberalerna.

Ärendet
Ett gemensamt informationsmöte med partiföreträderare har genomförts i
april 2019. Vid detta möte informerades om regler, riktlinjer och utformning
av redovisning av partistöd.
Det är viktigt att säkerställa att partierna följer gällande regler och riktlinjer.
Parterna måste inhämta information om vad som gäller och vilka underlag
som ska lämnas in samt hur de bör utformas.
Informationsmöte kommer att genomföras i april 2020 och inför redovisning
av 2019 års partistöd.
Begränsning av partistödet
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Till parti, som
upphört att vara representerat i fullmäktige, betalas grundstödet ett år efter
det representationen upphörde.
I lagens mening är en stol ”tom” först när länsstyrelsen inte har något namn
att tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning efter en avsägelse från
en ledamot i fullmäktige. För fullmäktige i Ockelbo kommun är detta inte
aktuellt. För år 2018 fanns det inte några tomma stolar.
Sammanställning partistöd 2018
Sammanställning över erhållet och redovisat partistöd.
Antal
mandat

Grundbidrag

Mandatbidrag

Summa
partistöd

Utbildningsbidrag

Summa
totalt

Redovisat
belopp

Socialdemokraterna

15

3 036

195 409

198 445

78 480

276 925

276 925

Centerpartiet

5

3 036

65 136

68 173

26 160

94 333

94 333

Sverigedemokraterna

5

3 036

65 136

68 173

26 160

94 333

94 333

Liberalerna

2

3 036

26 055

29 091

10 464

39 555

-

Nya moderaterna

2

3 036

26 055

29 091

10 464

39 555

39 120

Miljöpartiet

1

3 036

13 027

16 064

5 232

21 296

21 296

Vänsterpartiet

1

3 036

13 027

16 064

5 232

21 296

21 296

Totalt

31

21 255

403 845

425 100

162 192

587 292

547 303

Parti
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-10
Kommunstyrelsen

§ 130

Dnr 2019/00172

Redovisning av partistöd 2018 och beslut om partistöd
2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Redovisning av partistöd 2018 godkänns.
2. Partistöd 2020 utbetalas enligt fastställda regler.
Ärendebeskrivning
Regler och riktlinjer för partistöd har antagits av fullmäktige den 2018-1217, § 109. I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande
bestämmelserna om kommunalt partistöd.
De av fullmäktige beslutade regler och riktlinjer ligger till grund för
bedömning av redovisning av partistöd och inför fastställande av partistöd
för kommande år.
Fullmäktige ska årligen besluta om utbetalning av partistödet. Fullmäktige
får besluta att partistöd inte ska betalas ut om ett parti inte lämnat in sin
redovisning och granskningsrapport.
Redovisning och granskning
Redovisning av partistöd 2018 har lämnats in från samtliga partier
representerade i fullmäktige förutom Liberalerna.
Moderaternas redovisning avviker med 435 kronor, vilket kan anses som
marginellt. Inför kommande år ska redovisning stämma med utbetalad
belopp.
Det som kan kommenteras är att de kostnader som redovisas ska stämma
mot de intäkter som erhålls. Om partistöd inte nyttjas föregående år ska det
finnas med i redovisningen kommande år.
Partier har följt fastställda regler och riktlinjer och inkommit i rätt tid.
Beslutsunderlag
Regler och riktlinjer för kommunalt partistöd Ockelbo kommun,
kommunfullmäktige 2018-12-17, § 109
Redovisning av partistöd 2018 från de i fullmäktige representerade partier
förutom Liberalerna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida

1(1)

PARTISTÖD
Redovisning av erhållet kommunalt
partistöd samt granskningsrapport

Vid frågor kontakta:

Sida

1(1)

Skickas till:

Telefon: 0297-555 00
E-post: kommun@ockelbo.se

Ockelbo Kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
816 80 Ockelbo

Uppgifter
Parti (lokal partiförening)

Organisationsnummer

Ordförande

Telefon

Totalt partistöd som partiet har fått från kommunen under föregående år
År

Belopp (kr)

Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts under året.
Redovisningen avser perioden 1 januari-31 december och lämnas in senast den 30 juni året efter utbetalning. Stödet ska
användas för att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Aktiviteter såsom utbildningar, informationsoch öppna möten, administrativa omkostnader och förberedande inför kommande val ska redovisas. Det ska framgå i vilken mån
överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.
Partistöd som inte nyttjats innevarande kalenderår ska redovisas särskilt. (Kan även redovisas på separat bilaga)

Underskrift ordförande

Datum

Granskningsintyg
Redovisningen av hur partistödet använts ska granskas av partiets utsedda revisor. Utsedd revisor ska intyga att
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av kommunalt partistöd under det
gångna året.
Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Ockelbo kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om detta här: https://www.ockelbo.se/Kontakt/Dataskydd/fter behandlas i enlighet med EU:s bestämmelser om
dataskydd för personuppgifter.

Ockelbo Kommun
816 80 Ockelbo

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnr

Södra Åsgatan 30D

0297-555 00

kommun@ockelbo.se

212000-2288

Hemsida

BankGiro

www.ockelbo.se

127-3291
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Kommunfullmäktige 2018-12-17, § 109

Riktlinjer för redovisning av lokalt partistöd
1. Fullmäktige ska enligt 4 kap. 29 § Kommunallagen årligen besluta om utbetalning av

partistödet. Fullmäktige fastställer partistödets omfattning. Partistödet består av ett
grundstöd per parti, dels ett stöd per mandat. Partiernas utbildningskostnader ska finansieras inom grundstöd och mandatstöd.

2. Partistöd lämnas till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kapitlet vallagen
(2005:837) ska beaktas vid fördelning av partistöd.

3. Till parti, som upphört att vara representerat i fullmäktige, betalas grundstödet ett år

efter det representationen upphörde.

I lagens mening är en stol ”tom” först när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå
när det behöver göras en ny sammanräkning efter en avsägelse från en ledamot i fullmäktige.
4. Stödet ska användas för att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala

demokratin.

5. De politiska partier som är mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redo-

visning som visar att stödet har använts för att stärka de politiska partiernas ställning i
den kommunala demokratin.

6. Redovisningen av hur partistödet använts ska granskas av partiets utsedda revisor.

Granskaren ska årligen lämna ekonomisk redovisning över hur partistödet har använts
och intyga att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.
•

Aktiviteter såsom utbildningar, informations- och öppna möten, administrativa omkostnader och förberedande inför kommande val ska redovisas.

•

Det ska framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen
utanför kommunen samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.

•

Partistöd som inte nyttjats innevarande kalenderår ska redovisas särskilt

7. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och vara inlämnad till kom-

munen senast per den 30 juni året efter det att stödet lämnats.

8. Fullmäktige får besluta om partistöd inte ska utbetalas

−

om ett parti inte lämnar in redovisning med tillhörande underlag.

−

till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport

9. Partistöd behandlas årligen i av Arvodeskommittén och kommunstyrelsen och med

beslut vid fullmäktiges första sammanträde under hösten.
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1 (1)

REGLER FÖR KOMMUNALT PARTISTÖD OCKELBO
KOMMUN
Antagna av fullmäktige den 2018-12-17, § 109
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt
partistöd. I Ockelbo kommun ska därutöver följande gälla.
1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Ockelbo kommun utgår till partier som är representerade i enlighet
med vad som föreskrivs i 4 kap 29 § kommunallagen.
Partistöd utbetalas till en registrerad ideell förening.
2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet totalt beräknas som 6,6 * riksdagsmannaarvodet. Stödet består av
–

ett grundstöd, uppgår med 5 % av det totala partistödet per parti och år, samt

–

ett mandatstöd, som uppgår till partistödet minus grundavdraget delat med totalt
antal mandat (31)

–

som stöd till förtroendemannautbildning med ett belopp motsvarande 8 % av
riksdagsmannaarvode

3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Till parti, som upphört att vara representerat i fullmäktige, betalas grundstödet ett år efter
det representationen upphörde.
4 § Redovisning och granskning
Partierna ska årligen lämna en skriftlig redovisning till fullmäktige hur partiet använt partistödet. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast 30 juni året efter det att stödet erhållits. Till redovisningen ska fogas ett
granskningsintyg.
Skriftlig redovisning innebär att anvisad blankett ska fyllas i där det tydligt ska framgå hur
partistödets har använts. Redovisningen ska visa att partistödet har använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin.
Redovisa aktiviteter såsom utbildningar, informations- och öppna möten, administrativa
omkostnader och förberedande inför kommande val.
Partistöd som inte nyttjats innevarande kalenderår ska redovisas särskilt
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Det ska framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför
kommunen samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.
Redovisningen av hur partistödet använts ska granskas. Partierna utser själva sin
granskare. Anvisad blankett ska undertecknas av partiets utsedda granskare som intygar
att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.

5 § Årlig utbetalning
Partistöd utbetalas efter beslut i fullmäktige en gång per år (1 februari). Beloppen avrundas till närmaste hela hundratal kronor.
Fullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas ut om ett parti inte lämnat in sin redovisning och granskningsrapport.
6 § Övrigt
Partistöd behandlas årligen i vid kommunfullmäktiges första sammanträde under hösten
varje år.
Tolkningsfrågor avseende tillämpningen av dessa regler ankommer på kommunstyrelsen.
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Kostnader 2018
Kostnader i kr
Valplakat
Valfondsavgift
Lokalhyra
Resor
Facebook
Reklam/Kampanjmaterial
Telefon
Post
Övriga externa tjänster
Intern representation
Övriga kostnader
Personbilskostnader
Kost och logi i Sverige
Adm., kontorsm. och inredning
Marknader och torgmöten
Valtält
Riksarrangemang
Arrangemang distriktet
Summa

3000
4543
7000
5000
7000
6000
500
21000
3500
2000
2000
7000
2000
5000
5000
3000
2500
8290
94333
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Verksamhetsberättelse 2018
Ockelbo
År 2018 har varit ett händelserikt år för Sverigedemokraterna. Det var året vi fyllde 30 år som parti,
dessutom har det varit valår och ett mycket spännande sådant, som föranledde en mycket intensiv
och framgångsrik valkampanj. Våra förtroendevalda, kandidater och medlemmar har gjort en
strålande insats under året.
Vi har varit väldigt aktiva i kandidatrekrytering, debatter, media, valtält, på marknader, gator och
torg med mera. Med andra ord har många varit väldigt engagerade och hängivna i valarbetet, och i
förmedlandet av vår politik, allt för att nå ut till fler människor.
Valresultat
Som känt gjorde Sverigedemokraterna ett starkt val, där vi ökade i riksdagen, regionen och flertalet
kommuner.
Val till riksdagen
19,59 % (hela riket 17,53 %)
Val till landstinget
14,86 %
Val till kommunen:
25,26 %
Medlemmar
Medlemsantalet ökade med 25,8 % under året.
Möten och aktiviteter under 2018
Februari:
Året inleddes med att vår partiledare Jimmie Åkesson gästade ett medlemsmöte i Gävle den 12:e
februari. Förutom vår partiledare, närvarade även 250 av våra medlemmar vid detta möte. Under
kvällen arrangerades även ett firande dagen till ära då Sverigedemokraterna fyllde 30 år som parti.
Kvällen bjöd på tårta, mingel, musik och tal av partiledaren.
Mars:
Årsmöte. Under årsmötet valdes ny styrelse och i anslutning till årsmötet arrangerade
Sverigedemokraterna en valkonferens i och med att det var valår. På detta möte fastställdes
årets valsedlar.
April:
Paula Bieler migrationspolitisk talesperson besökte under april månad Ockelbo för att hålla
en föreläsning. Det blev en mycket givande och intressant föreläsning, som var öppen för
allmänheten.
Maj:
I maj arrangerades en informativ och intressant föreläsning om Sverigedemokraternas
sjukvårds- och familjepolitik. De inbjudna föreläsarna för dagen var Per Ramhorn,
sjukvårds- och äldrepolitisk talesperson och Mikael Eskilandersson, civilutskottet.
Juni:
En utbildning hölls i början av juni för alla kandidater inför valet. Vi lade stor vikt vid att
alla våra väljare ska kunna möta företrädare med god insikt i Sverigedemokraternas
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politik. Varför vi bjöd in fem föreläsare som är väl insatta i vår politik, för att utbilda våra
kandidater i några av valets viktiga frågor.
Dessa fem var Adam Marttinen - kriminalpolitik, Roger Hedlund - valrörelse 2018, Ebba
Hermansson - psykisk ohälsa, Stefan Jakobsson - utbildningspolitik och Roger Richtoff försvarspolitik. Det blev en mycket uppskattad och givande dag.
Juli:
SD packar ihop efter ett några intensiva marknadsdagar vid Ockelbomarknad.
Augusti:
Valtältet slogs upp under augusti månad, därmed har slutspurten av årets valrörelse inletts!
Augusti inleddes med en heldagsutbildning, tillika kick-off inför valet, för alla kandidater.
Det arrangerades medlemsmöte.
I Ockelbo centrum deltog Liz Zachariasson i en debatt med Marit Rempling (C), Wij Trädgårdar
diskuterades bland annat.
Sverigedemokraterna möter Socialdemokraterna i en stor debatt på Centrumtorget i
Ockelbo. Roger Hedlund och Liz Zachariasson medverkade för Sverigedemokraterna.
Ämnen som debatterades var allt från lokala frågor som Wij trädgårdar till frågor som
rör såväl Ockelbo som hela Sverige: invandring, integration, jobb, utbildning, tiggeri och
levande landsbygd.
Hyresgästföreningens illvilliga lögner om Sverigedemokraterna och vår inställning till
marknadshyror resulterade i att partiet valde att kraftigt agera genom att skapa egna
flygblad för att avslöja och bemöta deras falska påståenden. Dessa delades ut till en stor
mängd hushåll och till medborgare på torg och gator.
September:
Joel Strömner deltog i en paneldebatt inför valet i Ockelbo. Där diskuterades det bland
annat vår kritiska syn på det ekonomiska stödet kommunen årligen skänker den lokala
trädgården Wij Trädgårdar. Även vikten av att utveckla ungdomsverksamheten lyftes
fram.
November:
Samverkan mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna i
Ockelbo blir officiellt. Jonny Lindblom blir 2:a vice ordförande i Ockelbo
kommunfullmäktige.
Det hölls informationsträffar för kandidater om de politiska uppdragen i kommunen.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-06-14

1(1)
Referens

KS 2019/00444

Kommunkontoret
Helldal, Anja Christina, 070-160 41 92
anja_christina.helldal@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Policy för styrdokument – termer och beslutsinstanser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Policy för styrdokument godkänns.
Sammanfattning av ärendet
För att få en enhetlig hantering av alla de styrdokument som redan finns och
som beslutas i kommunen, har en policy i form av ett register över alla typer
av styrdokument utformats.
Registret listar de olika typerna av styrdokument och även vilken instans
som fattar beslut för att styrdokumentet ska gälla.
Denna policy kompletteras av riktlinjerna för hantering av styrdokument (se
dnr 2019/00449).
Beslutsunderlag
Policy för styrdokument – termer och beslutsinstanser
Ärendet
Inom den kommunala förvaltningen behövs en mängd olika dokument som
styr över hur det dagliga arbetet genomförs och vilka mål kommunen arbetar
mot. Det har länge upplevts att det behövs en bättre tydlighet i vilken typ av
styrdokument som styr vad, och ännu viktigare vilken instans som fattar
beslut om de olika typerna.
En arbetsgrupp bestående av kommunsekreterare Ann-Chatrine Eriksson, ITansvarig Lotta Sen Thakuri, controller Ann-Sofie Stensson och
kommunarkivarie Anja Helldal har utarbetat en policy för styrdokument med
termer och beslutsinstanser, samt en riktlinje för hur styrdokumenten ska
hanteras efter det att beslut har fattats om dem.
Eftersom det rör sig om en policy, ska detta styrdokument godkännas av
kommunfullmäktige för att gälla.
Helldal, Anja Christina
Kommunarkivarie
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-10
Kommunstyrelsen

§ 134

Dnr 2019/00444

Policy för styrdokument - termer och beslutsinstanser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Policy för styrdokument godkänns.
Ärendebeskrivning
För att få en enhetlig hantering av alla de styrdokument som redan finns och
som beslutas i kommunen, har en policy i form av ett register över alla typer
av styrdokument utformats.
Registret listar de olika typerna av styrdokument och även vilken instans
som fattar beslut för att styrdokumentet ska gälla.
Denna policy kompletteras av riktlinjerna för hantering av styrdokument (se
dnr 2019/00449).
Beslutsunderlag
Policy för styrdokument – termer och beslutsinstanser

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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POLICY FÖR STYRDOKUMENT – TERMER OCH
BESLUTSINSTANSER
Detta dokument specificerar vilka typer av styrdokument som reglerar den kommunala
verksamheten i Ockelbo. Syftet är att klargöra vilka typer av styrdokument som styr
vilken del av verksamheten och vilken beslutsinstans som har rätt att anta dem för att de
ska vara lagenligt bindande.

Sammanfattning
Följande typer av styrdokument förekommer inom Ockelbo kommun:
Typ

Beslutas av:

Arbetsordning
Föreskrift
Instruktion
Plan
Policy
Program
Regler
Reglemente
Riktlinjer
Rutiner
Strategi
Vision

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Chef eller kommunstyrelse, se beskrivning
Olika nivåer beroende på typ av plan, se beskrivning
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse eller kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Se beskrivning
Chef eller verksamhetsansvarig
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Vissa styrdokument krävs enligt lag, som till exempel översiktsplan, kommunfullmäktiges
arbetsordning, och de politiska nämndernas reglementen.
De olika typerna av styrdokument beslutas i olika instanser och har olika tyngd.

Specifikationer
Arbetsordning
Beslutas i kommunfullmäktige.
Används endast för fullmäktiges arbetsordning enligt 5 kap 63§ Kommunallagen.

Föreskrift
Beslutas i kommunfullmäktige.
Bindande och detaljerade bestämmelser inom specifika sakområden.
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Instruktion
Instruktioner redogör i detalj hur ett styrdokument på högre nivå ska efterföljas. De är
riktade mot en specifik grupp och fastställer ett visst arbetssätt inom ett avgränsat
område.
Om instruktionen gäller hela kommunen ska den tas av kommunchef, för en förvaltning
tas den av förvaltningschef, och för en enhet tas av enhetschef. I förekommande fall
beslutas de av kommunstyrelsen.

Plan
Det finns olika typer av planer, som beslutas på olika nivåer beroende på vilken typ det
rör sig om.
Översiktsplaner och
kommunfullmäktige.

andra

typer

av

kommunövergripande

planer

tas

av

Detaljplaner tas fram av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd men ska även
godkännas av kommunfullmäktige.
Dokumenthanteringsplaner tas av respektive nämnd.
Verksamhetsplaner antas av respektive förvaltningschef eller kommunchef. Detta är en
praktisk plan för hur verksamheten ska arbeta.
Handlingsplaner är specifika för enskilda enheter och antas av enhetschef.
Planer bör vara kopplade till eller utmynna i exempelvis en vision, ett program eller
policy, vilka är mer övergripande.

Policy
Beslutas i kommunfullmäktige.
En policy är en övergripande avsiktsförklaring, en vägledning för verksamheterna, våra
förhållningssätt och vilka värden vi ska beakta.

Program
Beslutas i kommunfullmäktige.
Ett program slår fast vad kommunen vill uppnå inom ett specifikt område, t ex
verksamhetsmässigt, utan att gå in på tidsplan, detaljer eller metoder – detaljfrågor
behandlas av andra styrdokument, som planer. Programmet styr mer övergripande.

Regler
Beslutas i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beroende på ärendets art.
Regler slår fast absoluta, konkreta normer för vårt agerande inom den kommunala
verksamheten. De tillåter eller förbjuder vissa beteenden. De måste vara tydliga och inte
inbjuda till egna tolkningar.
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Reglemente
Beslutas i kommunfullmäktige.
Föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer, enligt 6 kap 44§
Kommunallagen. Omfattar även specifika reglementen inom olika områden.

Riktlinjer
Beslutas i kommunstyrelsen om de har övergripande karaktär, eller av nämnd när det
bara berör en viss förvaltning, alternativt en viss enhet. Kan även i vissa fall beslutas av
kommunfullmäktige om så krävs av ärendets art.
Riktlinjer ger konkret stöd för hur specifika arbetsuppgifter utförs, genom att till exempel
ange vilka typer av åtgärder och tillvägagångssätt som bör väljas, samt gränser för
omfattning.

Rutiner
Beslutas av ansvarig chef eller verksamhetsansvarig.
Rutiner slår fast på en lägre nivå hur saker och ting ska skötas i den kommunala
verksamheten.
Om rutinen gäller hela kommunen ska den tas av kommunchef, för en förvaltning tas
den av förvaltningschef, och för en enhet tas av enhetschef.

Strategi
Beslutas i kommunfullmäktige.
Strategier utgår från visionen och beskriver vägen mot det önskvärda tillståndet inom
ett eller flera verksamhetsområden. Strategier bryts ned i mätbara mål, vilka kan vara
kort- eller långsiktiga. De konkreta åtgärderna som krävs för att uppfylla målen beskrivs
i olika typer av planer.
Strategier kan även vara specifika för ett enskilt verksamhetsområde, kopplade till en
övergripande nationell eller regional strategi istället för en vision.

Vision
Beslutas i kommunfullmäktige.
En vision är ett framtida tillstånd som kommunen vill uppnå, och behöver inte uppfylla
formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-06-18

1(1)
Referens

KS 2019/00449

Kommunkontoret
Helldal, Anja Christina, 070-160 41 92
anja_christina.helldal@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Riktlinjer för hantering av styrdokument
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Riktlinjer för hantering av styrdokument godkänns.
Sammanfattning av ärendet
För att få en enhetlig hantering av alla de styrdokument som redan finns och
som beslutas i kommunen, har en riktlinje för hur styrdokument ska hanteras
utformats. I korthet ska alla styrdokument finnas i ärende- och
dokumenthanteringssystemet Ciceron och vid behov uppdateras där.
Denna riktlinje kompletteras av policyn för styrdokument – termer och
beslutsinstanser (se dnr 2019/00444).
Beslutsunderlag
Riktlinjer för hantering av styrdokument
Ärendet
Inom den kommunala förvaltningen behövs en mängd olika dokument som
styr över hur det dagliga arbetet genomförs och vilka mål kommunen arbetar
mot. Det har länge upplevts att det behövs en bättre tydlighet i vilken typ av
styrdokument som styr vad, och ännu viktigare vilken instans som fattar
beslut om de olika typerna.
En arbetsgrupp bestående av kommunsekreterare Ann-Chatrine Eriksson, ITansvarig Lotta Sen Thakuri, controller Ann-Sofie Stensson och
kommunarkivarie Anja Helldal har utarbetat en policy för styrdokument med
termer och beslutsinstanser, samt en riktlinje för hur styrdokumenten ska
hanteras efter det att beslut har fattats om dem.
Eftersom det rör sig om en kommunövergripande riktlinje, ska detta
styrdokument godkännas av kommunfullmäktige för att gälla.
Helldal, Anja Christina
Kommunarkivarie
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-10
Kommunstyrelsen

§ 135

Dnr 2019/00449

Riktlinjer för hantering av styrdokument
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Riktlinjer för hantering av styrdokument godkänns.
Ärendebeskrivning
För att få en enhetlig hantering av alla de styrdokument som redan finns och
som beslutas i kommunen, har en riktlinje för hur styrdokument ska hanteras
utformats. I korthet ska alla styrdokument finnas i ärende- och
dokumenthanteringssystemet Ciceron och vid behov uppdateras där.
Denna riktlinje kompletteras av policyn för styrdokument – termer och
beslutsinstanser (se dnr 2019/00444).
Beslutsunderlag
Riktlinjer för hantering av styrdokument

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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RIKTLINJER FÖR HANTERING AV STYRDOKUMENT
Detta dokument slår fast hur styrdokument ska hanteras i Ockelbo kommun, för att få en
enhetlig och enkel hantering av de beslut som reglerar hur verksamheten fungerar.
Vilka olika typer av styrdokument som reglerar verksamheten i Ockelbo kommun har
slagits fast av kommunfullmäktige i §XX.

Hantering av styrdokument
För att få en enhetlig hantering av samtliga styrdokument ska kommunens ärende- och
dokumenthanteringssystem användas som original och källa. Ett diarienummer i varje
nämnds diarium har avsatts för de enskilda förvaltningarnas styrdokument.
För styrdokument som är gemensamma för samtliga förvaltningar används diarienumret
i kommunstyrelsens diarium.
Diarienummer:




Kommunstyrelsen: KS 2018/00780
Socialnämnden: SOC 2018/00419
Utbildnings- och kulturnämnden: UKN 2018/00334

I varje ärende samlas relevanta styrdokument. Förvaltningschef står som ansvarig
handläggare för ärendet, men de enskilda dokumenten kan ha någon annan
handläggare som ansvarig, beroende på vilken typ av verksamhet styrdokumentet rör.
Styrdokumenten sparas i Ciceron som Word-dokument. Undantag görs endast om det
finns synnerliga skäl för det.
Nya styrdokument skapas i de ovan listade ärendena. Kommungemensamma
styrdokument skapas i kommunstyrelsens diarium.

Bevakning
När ett styrdokument är färdigställt och inlagt i Ciceron kan ett bevakningsdatum på ett
år eller annan passande tidsrymd sättas på dokumentet. Detta innebär att den ansvarige
handläggaren eller handläggarna automatiskt får ett mejl från Ciceron när
bevakningsdatumet inträffar. Detta tjänar som en påminnelse att se över det eller de
dokument man ansvarar för.
När bevakningsdatumet passerat och eventuella ändringar har gjorts i styrdokumentet,
ändrar ansvarig handläggare bevakningsdatum till nästa år (eller annat passande
tidsintervall) för att då få en ny påminnelse.

1 (2)
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Publicering och uppdateringar
I Ciceron finns möjlighet att publicera dokument i webbdiariet. Endast användare med
högre behörighet än handläggare kan göra detta, men när det är gjort skapas en länk i
webbdiariet som kan användas på internwebb eller kommunens webbplats. Ändringar
som görs av ansvarig handläggare i dokumentet i Ciceron syns sedan i det publicerade
dokumentet. Detta gör det enkelt att underhålla styrdokument då man inte behöver
uppdatera det på flera olika ställen.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-08-27

1(2)
Referens

KS 2019/00467

Lindblom, Mia, 0297-55597
eva-marie.lindblom@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att
kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och
ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred samt uppnå en
grundläggande förmåga till civilt försvar. Lagen föreskriver bl.a. att
kommunen ska upprätta en plan för hur extraordinära händelser ska
hanteras. Grunden för denna plan är en risk- och sårbarhetsanalys.
Risk- och sårbarhetsanalysen 2019-2022 är genomförd. Grunden till denna är
tidigare genomförda analyser samt underlag från workshops med vissa
verksamheter, externt och internt. Metoden har varit en kombination av
MVA – mångdimensionell verksamhetsanalys, tidigare material och
intervjuer.
Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
Ärendet
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att
kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och
ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred samt uppnå en
grundläggande förmåga till civilt försvar. Lagen föreskriver bl.a. att
kommunen ska upprätta en plan för hur extraordinära händelser ska
hanteras. Grunden för denna plan är en risk- och sårbarhetsanalys.
Risk- och sårbarhetsanalyser är en del i hela krishanteringssystemet och
analysen ligger till grund för fortsatt arbete som ska leda till att vi
minskar sårbarheten i samhället samt förbättrar vår förmåga att hantera
kriser.
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Datum

2019-08-27

Ockelbo kommun

KS 2.9.2.1
2019/00467

Syftet med att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser är att öka
medvetandet och stärka kunskaperna hos kommunens beslutsfattare och
verksamhetsansvariga om vilka hot och risker som finns i kommunen
och att ge underlag för information och kommunikation med
kommuninvånare och anställda i kommunen. Risk- och
sårbarhetsanalysen ska även ge underlag för planering och
genomförande av åtgärder som minskar risker och sårbarheter och som
ökar robustheten i kommunen och den ska även ge underlag för
identifierade svagheter i förmågan att stå emot olika händelser.
Det övergripande målet med analysen är att kommunen ska ha god
kunskap och en samlad bild av risker och sårbarheter som kan påverka
kommunens verksamheter för att kunna minska risker, hantera situationer
och öka robustheten.
Resultatet av analysen ska skapa en god säkerhetskultur för kommunens
verksamheter. Den ordinarie verksamhetens ansvar för krishantering
ställer stora krav på medvetenheten om vad som kan inträffa och
kunskap om vad man bör göra när det inträffar. Detta är något som
måste genomsyra hela organisationen. Att skapa medvetenhet och
kunskap om risker och sårbarheter i kommunen bidrar till en god
säkerhetskultur som kommer till nytta både i vardagen och vid
allvarligare händelser. Just arbetet med risk och sårbarhetsanalyser
medverkar till att utveckla denna säkerhetskultur. Därför är själva
analysarbetet lika viktigt som resultatet.
Denna risk och sårbarhetsanalys är ett levande dokument som hela tiden
förändras. Både utifrån de utvecklingsinsatser som görs ute i
verksamheterna men också utifrån den föränderliga värld vi lever i.
Fokus måste hela tiden vara att ge våra medborgare den trygghet som ett
modernt samhälle har förmåga att ge och att vi oförtrutet arbetar för att
gemensamt uppnå detta.
Analysen godkänns och fastställs av kommunfullmäktige och rapporteras
in till länsstyrelsen och myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-10
Kommunstyrelsen

§ 133

Dnr 2019/00467

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 godkänns.
Ärendebeskrivning
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att kommuner
och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god
förmåga att hantera krissituationer i fred samt uppnå en grundläggande
förmåga till civilt försvar. Lagen föreskriver bl.a. att kommunen ska upprätta
en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Grunden för denna plan
är en risk- och sårbarhetsanalys.
Risk- och sårbarhetsanalysen 2019-2022 är genomförd. Grunden till denna är
tidigare genomförda analyser samt underlag från workshops med vissa
verksamheter, externt och internt. Metoden har varit en kombination av
MVA – mångdimensionell verksamhetsanalys, tidigare material och
intervjuer.
Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS
2019-2022

Samhällsskydd och beredskap
Områden som ska skyddas; människors liv och hälsa,
samhällets funktionalitet, demokrati, rättssäkerhet och människors frioch rättigheter, miljö och ekonomiska värden samt nationell suveränitet.
Genom att skydda samhällets funktionalitet skyddas också liv, hälsa, grundläggande
värden, miljö och ekonomiska värden.
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Förord
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att kommuner och
landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att
hantera krissituationer i fred samt uppnå en grundläggande förmåga till civilt
försvar. Lagen föreskriver bl.a. att kommunen ska upprätta en plan för hur
extraordinära händelser ska hanteras. Grunden för denna plan är en risk- och
sårbarhetsanalys.
Risk- och sårbarhetsanalyser är en del i hela krishanteringssystemet och analysen
ligger till grund för fortsatt arbete som ska leda till att vi minskar sårbarheten i
samhället samt förbättrar vår förmåga att hantera kriser.
Syftet med att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser är att öka medvetandet och
stärka kunskaperna hos kommunens beslutsfattare och verksamhetsansvariga
om vilka hot och risker som finns i kommunen och att ge underlag för information
och kommunikation med kommuninvånare och anställda i kommunen. Risk- och
sårbarhetsanalysen ska även ge underlag för planering och genomförande av
åtgärder som minskar risker och sårbarheter och som ökar robustheten i
kommunen och den ska även ge underlag för identifierade svagheter i förmågan
att stå emot olika händelser.
Det övergripande målet med analysen är att kommunen ska ha god kunskap och
en samlad bild av risker och sårbarheter som kan påverka kommunens
verksamheter för att kunna minska risker, hantera situationer och öka robustheten.
Resultatet av analysen ska skapa en god säkerhetskultur för kommunens
verksamheter. Den ordinarie verksamhetens ansvar för krishantering ställer stora
krav på medvetenheten om vad som kan inträffa och kunskap om vad man bör
göra när det inträffar. Detta är något som måste genomsyra hela organisationen.
Att skapa medvetenhet och kunskap om risker och sårbarheter i kommunen bidrar
till en god säkerhetskultur som kommer till nytta både i vardagen och vid
allvarligare händelser. Just arbetet med risk och sårbarhetsanalyser medverkar till
att utveckla detta. Därför är själva analysarbetet lika viktigt som resultatet.
Denna risk och sårbarhetsanalys är ett levande dokument som hela tiden
förändras. Både utifrån de utvecklingsinsatser som görs ute i verksamheterna
men också utifrån den föränderliga värld vi lever i. Fokus måste hela tiden vara att
ge våra medborgare den trygghet som ett modernt samhälle har förmåga att ge
och att vi oförtrutet arbetar för att gemensamt uppnå detta.
Analysen godkänns och fastställs av kommunfullmäktige och rapporteras till
länsstyrelsen och myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Ockelbo augusti 2019
Mia Lindblom Säkerhet och beredskap
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Övergripande beskrivning av kommunen
Ockelbo kommuns yta är 1 065 kvkm och hade den 31/12 2018 5 906 invånare. Ca
hälften av alla invånare bor i centrala delarna av Ockelbo. Ockelbo kommun
inkluderar även orterna Lingbo, Åmot samt Jädraås som ligger ca 2 mil vardera
från centralorten.
Ockelbo kommun har stor pendling, både ut och in, av elever och arbetskraft.
Kommunen är ortens största arbetsgivare med ca 500 anställda. Ett större privat
företag med ca 75 anställda finns samt två stycken med över 40 anställda. Ca
åtta stycken företag finns med mellan 20-40 anställda
Kommunfakta SCB
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Kommunens räddningstjänst finns i kommunalförbundet Gästrike Räddningsförbund.
Medlemskommuner är förutom Ockelbo kommun även Sandviken, Gävle, Hofors och
Älvkarleby kommuner.
Gästrike Vatten AB är det gemensamma bolaget med Gävle, Älvkarleby och Hofors
som ansvarar för kommunens vattenförsörjning.
Bionär Närvärme AB ansvarar för fjärrvärmesystemet.
Ockelbogårdar AB – kommunalt bostadsbolag
Gästrike återvinnare – Gemensamt förbund i Gästrikland för avfallshantering.

Övergripande beskrivning av arbetsprocess och metod
Underlag till denna risk- och sårbarhetsanalys är tidigare risk- och
sårbarhetsanalys, underlag från workshops med både interna och externa aktörer,
intervjuer samt inlämnade egna risk- och sårbarhetsanalyser från andra
förvaltningar. Vidare har fakta från föreläsningar och seminarier samt erfarenheter
av olika krislednings- och samverkansövningar som kommunen deltagit i, använts
som underlag.
Externa workshops har hållits med kommunalförbunden Gästrike
räddningstjänstförbund samt Gästrike vatten AB.
Vid de workshops som genomförts har MVA – mångdimensionell
verksamhetsanalys använts. Den har inte använts på hela delen utan i vissa
workshops etc. Anledningen till det har varit att kunna anpassa arbetet till de
förutsättningar vi hade att utgå från samt att kunna tidsanpassa arbetet.
Metoden beskriver hur arbetet med en risk- och sårbarhetsanalys ska utformas,
men den betonar också att arbetsprocessen är en viktig del av resultatet. Det är på
det sättet Ockelbo kommun ska arbeta. Risk- och sårbarhetsanalysen är en del i
kommunens hela kommunens krisberedskapsarbete.
Kommunens respektive förvaltningar har ansvaret för att utföra risk-och
sårbarhetsanalyser i sina egna verksamheter. Syftet med det är att aktörerna
genom att processa sina egna verksamheters riskbilder blir medvetna om sina
egna verksamhetsområdens risker och sårbarheter. Man blir också medveten om
vilka åtgärder som ska utföras och hur de ska prioriteras för minskad sårbarhet
samt hantering av inträffad händelse.
Socialnämnden samt bygg- och miljönämnden har bidragit med egna genomförda
analyser av sina olika verksamheter.
MSB´s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) föreskrifter för risk- och
sårbarhetsanalyser finns som grund i hur analysen utformats.
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Samhällsviktig verksamhet
För att samhället ska fungera även vid en allvarlig störning är det viktigt att definiera
vilka verksamheter som är nödvändiga för att undvika eller bättre hantera
extraordinära händelser och samhällsstörningar. När det gäller krisberedskap är vissa
samhällsfunktioner viktigare än andra, mycket beroende på hur svåra
konsekvenserna blir och hur snabbt tidsmässigt konsekvenserna uppstår.
Samhällsviktig verksamhet är skyddsvärd. Tid och konsekvens i kombination med
någon form av sannolikhetsuppfattning ger oss en grund för prioriteringar.
Definition samhällsviktig verksamhet
I MSB:s föreskrifter definieras samhällsviktig verksamhet som en verksamhet som
uppfyller minst ett av följande villkor:
• Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans
med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig
kris inträffar i samhället.
• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i
samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.
MSB har i skriften Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld - Nationell strategi för
skydd av samhällsviktig verksamhet, beskrivit de samhällssektorer inom vilka viktiga
samhällsfunktioner och samhällsviktig verksamhet kan identifieras.
• Energiförsörjning
• Finansiella tjänster
• Handel och industri
• Hälso- och sjukvård samt omsorg
• Information och kommunikation
• Kommunalteknisk försörjning
• Livsmedel
• Offentlig förvaltning – ledning
• Skydd och säkerhet
• Socialförsäkringar
• Transporter

Övergripande beskrivning av identifierad samhällsviktig verksamhet
inom kommunens geografiska område
Nedan följer en sammanfattning av de identifierade samhällsviktiga
verksamheterna inom kommunens geografiska område.
Energiförsörjning
Ellevio AB, Preem, OkQ8
Kommunägd verksamhet
Bionär Närvärme AB (Gävle energikoncern, delägarskap)
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Finansiella tjänster
Handelsbanken, internetbanker, vissa möjligheter i livsmedelsbutik.
Kommunägd verksamhet
Ekonomienheten Ockelbo kommun
Handel och industri
Detaljhandeln, Berendsen AB, Atlas Copco AC, Rebit AB mfl
Hälso- och sjukvård samt omsorg
Hälsocentralen/Region Gävleborg, ambulans, Räddningstjänst (ivpa – i väntan på
ambulans), behandlingshem, apotek
Kommunägd verksamhet
Socialförvaltningen Bysjöstrand, förskola, skola, fritidshem/pedagogisk omsorg,
barnomsorg, kostförsörjning
Information och kommunikation
SVT, SR, TV4, Arbetarbladet, Gefle Dagblad, Postnord.
Kommunägd verksamhet
Kommunikationsenheten, Kommunens växel/Gävle kommuns växel, Gävle ITverksamhet, IT-drift i samverkan med Gävle kommun
Kommunalteknisk försörjning
Ockelbo vatten AB en del i Gästrike vatten AB, Gästrike återvinnare AB, Snöröjning
Kommunägd verksamhet
Snöröjning, fastighetsskötsel, väghållning, Bionär Närvärme AB (Gävle
energikoncern, delägarskap)
Livsmedel
Dagligvaruhandel och lokala livsmedelsproducenter.
Offentlig förvaltning
Region Gävleborg, apotek, Svenska kyrkan
Kommunägd verksamhet
Kommunalt ledningsstöd- och informationsfunktioner.
Skydd och säkerhet
Polis, försvarsmakten, frivilligorganisationer, bevakningsföretag
Kommunägd verksamhet
Gästrike räddningstjänst, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Socialförsäkringar
Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna (ej lokala kontor)
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Kommunägd verksamhet
Socialförvaltningen
Transporter
SJ och X-trafik, lokalt bussbolag/taxi och lokala åkeriföretag, järnvägstransporter,
vägtransporter
Kommunägd verksamhet
Kommunens transportverksamhet
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Identifierade och värderade risker inom kommunens geografiska
område
Inträffade händelser
Kommunen har under de senaste åren råkat ut för snöoväder, höga flöden,
höga temperaturer och hot om vattenbrist vilket har lett till olika åtgärder som
påverkat verksamheter och också gett erfarenheter till kommunens
krisledning och till de verksamheter som hanterat detta.
Klimatförändringar
Klimatanalyser för hur klimatet i Sverige kan komma att förändras i framtiden har
tagits fram av SMHI. Med ett klimat som är varmare och mer nederbördsrikt så
väntar stora utmaningar för vårt samhälle som måste rustats för att bli mindre
sårbart. Vi kommer troligtvis att behöva hantera mer händelser kring värmebölja,
torka, översvämning, kraftig snö och skyfall, stormar och kyla.
Ett första steg i arbetet kring klimatanpassning är att höja kunskapen i
kommunen vad gäller klimatanpassning och påverkan
Ockelbo kommun kommer att också att utgå ifrån det av Länsstyrelsens
regionala planeringsdokument inom området, vid framtida utvecklingsarbete.
Detta dokument innehåller både kortsiktiga och långsiktiga förslag för hur
kommunerna kan förhålla sig till klimatförändringar.
Nyckelpersoner har gått utbildning inom klimatförändringar hos LST/SMHI och
äldreomsorgen i kommunen har planer för värmebölja.

Kommunala verksamhetsområden
Inom följande områden driver kommunen själv verksamheterna
-

Social omsorg
Förskola, skola
Kostverksamhet
Teknisk verksamhet
Kommunledning/Administration
Samhällsplanering-bygg-miljöverksamhet

Kommunala ansvarsområden som uppdragits till annan aktör genom avtal
kommunförbund/bolag
Inom de områden som redovisas nedan har kommunen uppdragit åt annan aktör
att bedriva verksamheten. Det har säkerställts att aktören har den beredskap
som krävs utifrån lagstiftningen och lokala överenskommelser
-

IT-verksamhet – Gävle kommun
Dricksvattenförsörjningen – Gästrike vatten AB
Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
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-

Återvinning – Gästrike återvinnare AB
Räddningstjänst - Gästrike Räddningstjänst
Värme – Bionär Närvärme AB

Utvalda hot och risker samt kommunens krishanteringsförmåga
Elbortfall
Ansvarig för drift och underhåll av el-distributionen inom Ockelbo kommun är
Ellevio AB.
De samhällsviktiga, kommunala verksamheterna har alltid ansvaret att
upprätthålla lagstiftad verksamhet oavsett yttre förhållanden, om än i begränsad
form.
Elbortfall kan ske på grund av extremväder/annan störning, men kan också
uppstå om Svenska Kraftnät beslutar att frånkoppla manuellt på grund av
effektbrist. Svåra konsekvenser inom livsmedelsförsörjning,
drivmedelsförsörjning, värme, vattenförsörjning.
Kommunala boenden kommer efter en tid att få svårigheter att hålla lokalerna
varma och även få svårigheter med kosthållning och hygien då det sannolika
scenariot är att många boende riskerar bli kvar i sina sängar.
Det kan vid längre avbrott vara svårt att få fram uppdaterade listor på medicin
etc.. Skolor kan stänga medan några prioriterade förskolor måste vara i gång
för att klara tillsyn för de barn vars föräldrar arbetar i någon form av
samhällsviktig verksamhet.
Räddningstjänsten kan få problem med drivmedel, ett kortare elavbrott
fungerar att hantera, blir det längre kan det uppstå vissa problem.
Mobiltelefonin kommer inte att klara ett avbrott längre än några få timmar då
mobilmasternas batteribackup är slut. Digitala telefoner stannar när internet går
ner. Kommunledningen har tillgång till RAKEL-telefoni.
Vid ett längre el-bortfall under vinterförhållande kan kommunen få svårigheter att
upprätthålla sina samhällsviktiga åtaganden, inom bland annat äldreomsorg,
hemtjänst och ledningsfunktioner
I Centrumhuset finns reservkraft till kommunledningen. Utbyggnad av reservkraft
i hela centrumhuset är planerad. När detta är klart kan lokaler i huset, tex Alokalen, biblioteket mfl, användas som informationsplats
samlingsplats/värmestuga.
Äldreboendet Bysjöstrand har reservkraft. Där finns även värmekällor och lokalen
kan användas för samlingsplats/värmestuga.
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Vid strömavbrott finns ingen möjlighet att få ut värme till hushållen då hushållens
pumpar ej fungerar. Även om det finns ställen med reservkraft så kommer inte
Bionär att skicka ut varmvatten i rören då det blir för liten förbrukning till det som
skickas ut.
Förmågan att hantera händelsen bedöms på kort sikt som i huvudsak god.
Begränsningar om elbristen sträcker sig över flera dagar.
Pandemi
Ansvaret för att organisera och leda länets smittskyddsarbete vid en epidemi
eller pandemi har smittskyddsläkaren vid regionen i Gävleborg. Länsstyrelsen
har en samordnande roll mellan kommuner, landsting, regionala och centrala
myndigheter. Sverige har inte några undantagslagar så ansvaret för kommun,
landsting och länsstyrelse är oförändrat vid en extraordinär händelse.
Socialstyrelsen har dock ett nationellt samordningsansvar vid
smittskyddshändelser.
Kommunens samtliga verksamheter drabbas i olika utsträckning. Allvarliga
konsekvenser och stor del av den anställda personalen blir sjuka. Inom
barnomsorgens krishanteringsplan finns angivna krisförskolor för barn till
föräldrar med samhällsviktiga arbeten. Socialnämnden har upparbetade rutiner
angivna i sin pandemiplan.
En risk finns att kompetensen ej kan bevaras vid oplanerat personalbortfall.
Vid ett ev utbrott av en influensapandemi i Europa beräknas den kunna vara i
upp till fyra månader. Det kommer troligen också en andra våg om än något
svagare. En stor del av befolkningen smittas och för de som löper större risk
att bli svårt sjuka av det virus som sprids kan insjuknande medföra hög risk att
behöva avancerad sjukvård och hög risk att dö. Personer med nedsatt
infektionsförsvar, och personer med nedsatt hjärt- och lungfunktion brukar höra
till de grupper som är särskilt utsatta. Sjukfrånvaron skapar stora problem på
arbetsplatserna i vår kommun då den enskildes sjukfrånvaro kan vara upp till
flera veckor. Även många friska befaras stanna hemma, då de inte vill
exponera sina barn, som exempelvis går på förskolor, för influensan.
Brukares behov av omvårdnad räknas som samhällsviktig och är därmed
prioriterad. All annan verksamhet kan till nöds stängas under en kortare period.
Det bedöms att inom kommunen finns tillräcklig förmåga att hantera en
omfattande influensapandemi, dock kan brist på personal med rätt kompetens
uppstå.
All samhällskritisk verksamhet kan få svårigheter att bedrivas då det kommer att
saknas personal inom de flesta verksamhetsområden.
I huvudsak god, men har brister då specialistkompetensen inom vård och omsorg är
begränsad.
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Kemiska Biologiska Radioaktiva Nukleära Explosiva (CBRNE)-olyckor
CBRNE-olyckor står för kemiska (chemical), biologiska, radiologiska, nukleära
och explosiva olyckor.
Man identifierar tre övergripande händelsekategorier:
• Olycka
• Naturliga orsaker
• Avsikt eller brottslig handling
Vad gäller hotbilden för terrorism och internationell kriminalitet så är den svår att
bedöma. Det har blivit vanligare att använda explosivt material mot stater i
Europa och under de senaste åren har en rad terrordåd genomförts med just
explosiva ämnen som vapen.
Kemiska hot mot samhället
Med C i CBRN avses problembilden kring hälso- och miljövådliga kemikalier.
Några av de händelser som skulle kunna föranleda en extraordinär händelse är:
• Olycka vid kemikalietransport på järnvägen
• Olycka med kemikalietransport på väg
• Avsiktlig spridning (kriminal aktivitet med dragning mot terroristbrott)
På järnvägen och väg 272 transporteras farligt gods genom kommunen. Det finns
ingen täckande information om vilken typ av kemikalier som transporteras.
Kommunen kommer att behöva stöd från andra aktörer vid tex ett gasutsläpp från
en urspårad tankvagn med farligt gods.
Biologiska hot mot samhället
Med B i CBRN avses bl.a. problembilden kring mikroorganismer.
Sjukdomsalstrande mikroorganismer kan utgöra en fara vid:
• olycka som förorsakar spridning
• naturlig spridning
• avsiktlig spridning (kriminell handling med dragning mot terroristbrott)
En variant på biologiska risker/hot rör otjänligt dricksvatten. Naturlig spridning av
biologiska hot är tex pandemiklassade influensor.
Pandemier kan tex hota samhällsviktig verksamhet på så sätt att
personalbortfallet i dessa verksamheter kan bli stort, vilket det står att läsa
tidigare i RSA´n.
Kommunen kommer att behöva stöd från andra aktörer vid vissa av sådana
händelser.
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Radiologiska och nukleära hot mot samhället
En förenklad förklaring avseende skillnaden mellan radiologiska och nukleära
händelser kan beskrivas med två japanska orter. Fukushima-händelsen 2011 var
en radiologisk händelse, medan Hiroshima 1945 var en ”nukleär händelse”.
Avseende radiologiska hot så används radioaktiva ämnen vid
elenergiproduktion. Forsmarks kärnkraftsanläggning i Östhammars kommun
ligger ca 140 km bilväg sydost om Ockelbo tätort. I närheten finns en
slutförvaringsanläggning av använt kärnbränsle.
Tre reaktorer finns utanför Forsmark. Kring kärnkraftverken i Forsmark,
Oskarshamn och Ringhals föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten att det ska finnas
en inre beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på fem kilometer och en
yttre beredskapszon på ungefär 25 km. Det förs också diskussioner där
Strålskyddsmyndigheten föreslår att det ska finnas ett planeringsavstånd på 100
kilometer. Inom detta avstånd ska det finnas en plan för utrymning, som bygger
på underlag från strålningsmätning av markbeläggningen, en plan för
inomhusvistelse och en plan för begränsad extrautdelning av jodtabletter. Detta
är ännu inte fastslaget. Om detta skulle beslutas kommer delar av Ockelbo
kommun att ligga inom denna zon.
Kommunen kommer att behöva stöd från andra aktörer om ett utsläpp sker där
detta når ända upp till kommunen.
Transportolyckor (går ihop med punkten ovan, CBRNE)
På järnvägen och väg 272 transporteras farligt gods genom kommunen. Det finns
ingen täckande information om vilken typ av kemikalier som transporteras.
I samband med ett utsläpp kan både biologiska och ekonomiska värden påverkas
i händelse av en ogynnsam vindriktning.
Kommunen kommer att behöva stöd från andra aktörer vid tex ett gasutsläpp från
en urspårad tankvagn med farligt gods.
Avbrott/störning i vattenförsörjningen
Gästrike vatten AB ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen
inom Ockelbokommuns geografiska område.
Vattenförsörjningen ombesörjs av Gästrike Vatten AB.
Samtliga VA-anläggningar är känsliga för sabotage. Den allvarligaste
konsekvensen uppstår om dricksvattnet förgiftas.
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Trots en stabil struktur utgör dricksvattenförsörjningen en mycket utsatt del av
kommunens infrastruktur. Inläckage av förorening, processfel, strömavbrott och
översvämning är exempel på riskkällor som kan ge utsläpp av avloppsvatten i
sjöar och vattendrag.
Felaktig hantering, utsläppsolyckor vid vattentäkter och sabotage kan utgöra ett
stort hot mot samhällets funktionalitet, med stora konsekvenser som följd.
Vid ett avbrott i vattenförsörjningen kommer Gästrike Vatten AB att tillse att
nödvattentankar kommer ut till särsklt förutbestämda platser där det finns behov.
Vid större och längre avbrott finns stödfunktionen VAKA Nationell vattenkatastrofgrupp att ta hjälp av.
Förmågan är i huvudsak god, men har vissa brister bla annat att många
smittrisker finns.
Störningar i driften av IT och telefoni
Ockelbo kommun samarbetar med Gävle kommun kring drift av IT och telefoni
och har inga servrar, växlar eller liknande utrustning belägna i kommunen.
Risken för störningar i driften kvarstår dock då avbrott kan ske dels i Gävle, dels i
den fysiska infrastrukturen mellan kommunerna men även den inom kommunens
gränser. Långvarigt elavbrott påverkar såväl drift av IT och telefoni som
kommunikation via mobilnätet.
Vid behov av att få ut informations till kommuninvånarna så sköts det från
kommunens kommunikationsavdelning. Vid större och allvarliga situationer
aktiveras kommunens krisledningsgrupp samt kriskommunikationsgrupp.

Extremväder snökaos, översvämningar/skyfall, värmebölja etc
Väderrelaterade problem kan innebära stora skador på infrastrukturen. Elnät,
telenätet, vägar och järnvägar. I sin tur kan det påverka annan samhällsviktig
verksamhet såsom tex livsmedelsförsörjning och framkomlighet. För hemtjänsten
och hemsjukvården kan det bli påfrestningar vid extremväder och oframkomliga
vägar gör att människor som bor i ytterområden som kan bli svåra att nå för
vårdinsatser. Långvarigt elavbrott kan förorsaka att patienter måste flyttas till
annan plats. Personal inom samhällsviktig verksamhet kan ha svårt att ta sig till
arbetsplatsen.
Stora översvämningar kan få konsekvenser såsom problem med avloppsvatten,
spridning av föroreningar från förorenad mark, markinstabilitet, ras och skred. Vid
avloppsreningsverk kan översvämning generera utsläpp av icke behandlat
avloppsvatten i sjöar och vattendrag.
Utifrån klimatanalyser så kan man se hur Sverige kan komma att förändras till att
bli både varmare och mer nederbördsrikt. Då väntar stora utmaningar och vi
måste rusta oss för att bli mindre sårbara.
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Ett första steg i arbetet kring klimatanpassning är att höja kunskapen i
kommunen vad gäller klimatanpassning och påverkan
Både kortsiktiga och långsiktiga förslag för hur kommunen kan förhålla sig till
klimatförändringar ska tas fram.
Kommunen har god beredskap med vissa brister.
Storskalig brand
Om brand inträffar där stor koncentration av människor finns kan
räddningsinsatsen bli svår. Beroende på vart detta sker kan idet nnebära
obrukbara lokaler under kortare eller längre tid.
Brand eller olyckor inom industrin kan generera mark-, vatten- och
luftföroreningar beroende på incident. Allvarligheten i händelsen kommer att
styras av typ av verksamhet, var verksamheten är belägen (närheten till
bebyggelse, vattenskyddsområde etc) och vad som inträffat. Brand (eller olycka)
i tvätteriet Berendsens lokaler kan leda till nedsatt produktion som kan ge
skadliga effekter på hsjukvårdssystemet i hela Gävleborg
En annan risk inom området brand, kan vara att de långa insatstiderna för
räddningstjänsten att komma till byarna Åmot, Lingbo och Jädraås. Alla tre
byarna har egna verksamheter inom förskola. Insatstiden beräknas till ca 30
minuter.
Vid skogsbrand där vinden kommer in ogynnsamt kan hela Ockelbo tätort bli
drabbad av stark rökutveckling.
Kommunen har i huvudsak god förmåga. Kommunen kommer att behöva stöd
från andra aktörer vid vissa av sådana händelser.

Identifierade sårbarheter och brister inom kommunen och dess
geografiska område
De riskområden som analyseras visar på många sårbarheter i dagens samhälle.
Störning i elförsörjningen visar på ett tydligt elberoende som gör dagens samhälle
sårbart. Utan elförsörjning uppstår problem med bland annat värme,
drivmedelsförsörjning, leverans av varor/livsmedel, telefoni, betalningssystem och
användning av internet. Järnvägen står stilla och övrig transport får problem utan
drivmedel. Scenariot innebär en utmaning för kommunen att hantera exempelvis
service till de individer som har vård i hemmet och kommunmedborgare som i
vanliga fall klarar sig själva men som i detta läge inte kan vara kvar i sina hem. Vi
informerar om det viktiga kring hemberedskap i 72 timmar, men det finns ändå en
stor andel människor som inte har den beredskapen. Reservkraften skulle behöva
byggas ut. Kommunen har ingen egen drivmedelsdepå.
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En pandemi skulle kunna slå ut många ur personal som arbetar med samhällsviktig
verksamhet. Det finns risk att kompetensen inte kan säkerställas.
En olycka centralt i Ockelbo där ett godståg eller en lastbil lastad med farliga ämnen
som läcker ut drabbar ett mycket stort antal människor. Räddningsarbetet skulle bli
besvärligt och insatser från flera myndigheter krävs.
Vid utsläpp av farliga kemiska ämnen påverkas luften som människor och djur
inandas inom ett visst område. Det finns alltid en risk att något går fel vid exempelvis
transporter eller industrins hantering av dessa kemiska ämnen trots att det finns strikta
säkerhetsregler. Det är svårt att hantera spridning av dessa ämnen i luft eller vatten.
Trots informationskampanj i samband med inrättandet at VMA-tutor så är troligen
medvetenheten om hur VMA-tutornas budskap ska följas för låg.
Dricksvattenförsörjningen kan snabbt sprida smitta till många människor och är ett
livsmedel som är nödvändigt för allt liv. Vattnet behövs förutom som dryck och till
matlagning till renhållning, fjärrvärme och mängder av andra ändamål. Om vattnet
slås ut av avbrott eller smitta uppstår flertalet problem i samhället, särskilt inom
omsorgen. Vårdinrättningarna är mycket sårbara om vattnet försvinner.
Samhället blir allt mer beroende av elektroniska kommunikationer, IT och telefoni,
vilka i sin tur är beroende av elektricitet, drivmedel eller batterier för att fungera.
Stora problem kan uppstå om internet inte fungerar då flertalet samhällsviktiga
verksamheter kommer att påverkas. Det viktigaste är att kunna larma vid en
nödsituation vilket är en funktion som kan slås ut. Människors möjligheter att kunna
ge och få information minskar. Användning av Rakel för detta ändamål skulle göra
den kedjan mer robust.
Extremväder är enligt klimatanalyser något som vi kan förvänta oss att få mer av.
Samhället är inte helt rustade för olika slags händelser av det slaget och ett skyfall
skulle kunna tex få både konsekvenser av översvämning och spridning av olika
smittor. Vid både översvämningar och snökaos skulle det kunna bli problem för
personal som arbetar inom samhällsviktig verksamhet att ta sig till sina arbeten.
Tillgången på översnöfordon skulle behöva ökas.
En storskalig brand skulle förutom förstörelsen och räddningsinsatsen kunna orsaka
utrymning av tätorterna, obrukbara lokalerunder låg tid och även förorening i tex
vattentäkt.
Detta avsnitt kommer att utvecklas allt eftersom ytterligare djupanalyser genomförs.
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Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga
verksamhet
Att identifiera kritiska beroenden hos en samhällsviktig verksamhet innebär att
analysera vilka beroenden som krävs för att upprätthålla den samhällsviktiga
funktionen. En förutsättning för att beroendet ska kunna betraktas som kritiskt är
att den levererande verksamheten inte utan svårighet kan ersättas med en annan
verksamhet. Dessa kritiska beroenden påträffas vanligtvis inom bland annat
infrastruktur, personal och information.
Definition
Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter
ska kunna fungera. Sådana beroenden karaktäriseras av att ett
bortfall eller en störning i levererande verksamheter relativt
omgående leder till funktionsnedsättningar, som kan få till följd att
en extraordinär händelse inträffar (MSBFS 2015:5).
Kommunens kritiska externa beroenden är livsmedelsförsörjning,
drivmedelsförsörjning, transporter, dricksvatten, elförsörjning, värme, ren luft och
telefoni. Vi har också stort beroende av snöröjningsentreprenörer
Transportsystemen är ett annat kritiskt beroende i kommunen. En störning kan
påverka leverans av livsmedel, medicin, bränsle och personal för att nämna
några faktorer, och som också ger stora följdverkningar i annan samhällsviktig
verksamhet.
Kommunens kritiska interna beroenden är tillgång på personal och
kompetens.
Kritiska beroenden inom IT
Drift av IT-infrastruktur – Gävle Energi , drift av kommunens interna IT-miljö samt
telefon – IT-avdelningen Gävle kommun

Några mer ingående exempel på kritiska beroenden
Energidistribution
Dagens samhälle är beroende av att eldistributionen är tillförlitlig. Vid störningar
i energiförsörjningen blir samhällsviktiga verksamheter och infrastruktur snabbt
utslagna. Ytterst viktiga samhällsstrukturer som tex betalningssystem,
fjärrvärmedistribution, vattendistribution, globala och nationella påverkas väldigt
snabbt och leder till stora störningar om elförsörjningen störs eller upphör.
Personalbehov
Vid tex pandemier, stora olyckor eller andra oönskade händelser möjligheten att
klara bemanningen fullt ut påverkas stort. Om det uppstår brist på personal i
kommunal verksamhet kan endast högst prioriterad verksamhet bedrivas och
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personal vid oprioriterade verksamheter kan ev också placeras om till andra
arbetsuppgifter.
Eventuellt kommer heller inte personal att kunna ta sig till arbetet, eller heller
inte vilja göra det. Störningar i transportsystemet kan också innebära att många
inte har fysisk möjlighet att ta sig till arbetsplatsen. Många kommer troligtvis
också att välja att stanna hemma för att ta hand om familj och närstående.
Störningar i de elektroniska kommunikationerna kan begränsa möjligheterna till
att arbeta på distans. Verksamheter som t.ex. vattenförsörjning, elförsörjning
och sjukvård, samt personal inom krisledning, vilka är beroende av
nyckelkompetenser kan ha svårt att ersätta dessa
Drivmedel
Stora delar av samhällsviktig verksamhet kommer att bli drabbade i händelse
av drivmedelsbrist. Nästan all transport i dag är ”just in time” vilket innebär att
dagligvaruhandel, medicinförsörjning mm inte kommer att få sina varor. Bara
inom några dagar är troligtvis dessa varor slut i butikerna

Övergripande beskrivning av viktiga, disponibla resurser för att
motstå allvarliga störningar och hantera kriser
Kommunen bygger successivt upp sina resurser för att öka förmågan att klara
kriser som förväntas kunna uppstå. En mer omfattande kris skulle troligen kräva
samverkan mellan flertalet av länets kommuner samt även av Länsstyrelsen,
region Gävleborg, polis med flera myndigheter och externa parter.
För större händelser som t ex skogsbränder, översvämningar samt
kemikalieolyckor har MSB förstärkningsresurser som kan rekvireras. Därutöver
har försvarsmakten stora resurser både vad gäller personal och material som
kommunen skulle kunna rekvirera vid behov. Alternativa kommunikationskanaler
finns i form av Rakeltelefon. Diesel finns tillgänglig till viss del hos lokala
jordbrukare.
POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande) går in när samhällets ordinarie
resurser inte räcker till. Gruppen kan vara behjälpliga för samordning och
omhändertagande av tex en större grupp människor vid en händelse.
Ockelbogårdar AB. Bostadsbolaget som ägs av kommunen är den största
hyresvärden på orten. De utgör en resurs vad gäller lokaler, maskiner och
material.
Kyrkorna. Har både kunskap samt lokaler att hantera och ta emot stora mängder
människor.
Samlingsplats. Kommunens äldreboende Bysjöstrand kommer att fungera som
samlingsplats vid krissituationer. Det är bemannat dygnet runt och utrustade med
hjärtstartare samt reservkraft.
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Genomförda och planerade åtgärder
Genomförda åtgärder
-

Reservkraftverk till äldreboendet Bysjöstrand är installerat
Ett krishanteringsråd har startats upp
Diskussioner har förts med Gästrike vatten AB kring vattenförsörjning vid
avbrott i vattenleveransen. Klart att vatten kommer att ställas ut i
nödvattentankar på färdigbestämda ställen
VMA-tutor är installerade i tätorten
Samlingsplatser/informationsplatser är bestämda och utkommunicerade
till kommuninvånarna
Ett åtgärdsprogram är utformat
Ett antal krisledningsövningar genomförda, både större och mindre
Utbildningar inom området har kontinuerligt genomförts
RSA-process med verksamheterna startad
Reviderad plan med tillägg skolan

Planerade åtgärder
• Undersöka hur vi kan öka redundansen på kommunens samlingsplatser
• Omorganisering i kommunens krisledningsgrupp
• Genomföra kommunens säkerhetsskyddsanalys
• Upprätta kommunens övnings- och utbildningsplan
• Revidera kommunens styrdokument för krisberedskap
• Revidera kommunens krishanteringsplan
• Fortsätta civilförsvarsplaneringen
• Verka för att kommunens samhällsviktiga verksamheter har egna aktuella
RSA:er
• Med samordning av länsstyrelsen öka samverkan med frivilliga
resursgrupper (FRG)
• Kontinuitetsplanering – bla personalförsörjningRevidera
åtgärdsprogrammet
• Undersöka drivmedelsförsörjning
• Utrymningsplaner för centrala inrättningar, skolor, äldreboende, i
händelse av olycka med farligt gods, farligt utsläpp
• För den allmänna tryggheten och säkerheten fortsätter vi processen med
samlingsplatser/trygghetsnav. Se hur värmeförsörjning skulle kunna lösas
• Se vidare på kritiska beroenden
• Arbeta kring klimatanpassning
• Undersök möjligheterna till användningen av Rakel
• Övningar
• Utbildningar
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Kommunkontoret
Sjödin, Lars, 0297-55505
lars.sjodin@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Inköp Gävleborg - begäran om utträde samt reviderad
förbundsordning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Bevilja Gävle kommun utträde ur Inköp Gävleborg förutsatt att avtal
tecknas mellan Gävle kommun och övriga medlemskommuner.
2. Reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg antas.
3. När syftet med Inköp Gävleborg, som endast förvaltare av avtal (enligt
reviderad förbundsordning), upphört ska Inköp Gävleborg avvecklas.
Sammanfattning av ärendet
Gävle kommun har begärt utträde ur inköp Gävleborg. Om övriga
medlemskommuner inte godkänner Gävles utträde samt avtalar med Gävle
om villkoren för detta utträde kommer Inköp Gävleborg att träda i
likvidation, enligt förbundsordningen, i september 2020. Detta skulle
föranleda stora problem då många av de avtal Inköp Gävleborg har tecknat
för medlemskommunernas räkning fortlöper efter september 2020. Övriga
medlemskommuner måste då antingen förhandla med samtliga avtalsparter
(leverantörer) eller vara avtalslösa inom flera områden. I förslaget till
reviderad förbundsordning kommer Inköp Gävleborg vara kvar som
organisation tills sista avtalet löpt ut eller annat överenskommits. För att
kunna anta en reviderad förbundsordning måste Gävles begäran om utträde
godkännas av övriga medlemskommuner och avtal om Gävles utträde
träffas.
Parallellt med arbetet om Gävles utträde löper uppbyggnaden av ett
nätverkssamarbete i Hälsingekommunerna fram. Rapporten
Nätverkssamarbete inköp/upphandling har lagt en grund för hur det
samarbetet kan utformas. Samarbetet är baserat på samverkansavtal mellan
kommunerna i nätverket.
Ockelbo kommun bör diskutera inköpssamarbete med övriga kommuner i
Gästrikland innan beslut fattas om att ingå i nätverkssamarbete enligt ovan.
Beslutsunderlag
Reviderad förbundsordning Inköp Gävleborg
Rapport Nätverkssamarbete inköp/upphandling
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Datum

Ockelbo kommun

2019-09-18

KS 2019/00537

Ärendet
Enligt förbundsordningen skall Inköp Gävleborg träda i likvidation tre år
efter det att någon medlem sagt upp sitt medlemskap. Efter Gävles begäran
om utträde kommer detta att ske i september 2020.
För att undvika likvidation behöver övriga medlemmar bevilja Gävle utträde
samt avtala med Gävle om formerna för utträdet.
Om vi kan undvika likvidation kan övriga medlemmar ha kvar Inköp
Gävleborg som förvaltare av ingångna/existerande avtal. Inköp Gävleborg
kommer då att avvecklas när det sista avtalet löpt ut. Vid en likvidation
upphör alla existerande avtal att gälla. Då kommer det krävas stora resurser
för varje kommun att omförhandla med samtliga avtalsparter (leverantörer)
eller vara avtalslösa. För att kunna ha kvar Inköp Gävleborg som endast
förvaltare av avtal behövs en reviderad förbundsordning. En reviderad
förbundsordning behövs också för att varje kommun skall kunna återta
huvudmannaskapet för inköps-/upphandlingsfrågorna.
Den reviderade förbundsordningen börjar gälla den dag då Gävle utträder.
Samma dag återtar kommunerna ansvaret för inköp-/upphandlingsfrågor.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-10
Kommunstyrelsen

§ 132

Dnr 2019/00537

Inköp Gävleborg - begäran om utträde samt reviderad
förbundsordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Bevilja Gävle kommun utträde ur Inköp Gävleborg förutsatt att avtal
tecknas mellan Gävle kommun och övriga medlemskommuner.
2. Reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg antas.
3. När syftet med Inköp Gävleborg, som endast förvaltare av avtal (enligt
reviderad förbundsordning), upphört ska Inköp Gävleborg avvecklas.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunchefen ges i uppdrag att för Ockelbo kommuns räkning avtala
om Gävle kommuns utträde ur Inköp Gävleborg.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett
samarbete i inköpsfrågor med andra kommuner i länet.
Ärendebeskrivning
Gävle kommun har begärt utträde ur inköp Gävleborg. Om övriga
medlemskommuner inte godkänner Gävles utträde samt avtalar med Gävle
om villkoren för detta utträde kommer Inköp Gävleborg att träda i
likvidation, enligt förbundsordningen, i september 2020. Detta skulle
föranleda stora problem då många av de avtal Inköp Gävleborg har tecknat
för medlemskommunernas räkning fortlöper efter september 2020. Övriga
medlemskommuner måste då antingen förhandla med samtliga avtalsparter
(leverantörer) eller vara avtalslösa inom flera områden. I förslaget till
reviderad förbundsordning kommer Inköp Gävleborg vara kvar som
organisation tills sista avtalet löpt ut eller annat överenskommits. För att
kunna anta en reviderad förbundsordning måste Gävles begäran om utträde
godkännas av övriga medlemskommuner och avtal om Gävles utträde
träffas.
Parallellt med arbetet om Gävles utträde löper uppbyggnaden av ett
nätverkssamarbete i Hälsingekommunerna fram. Rapporten
Nätverkssamarbete inköp/upphandling har lagt en grund för hur det
samarbetet kan utformas. Samarbetet är baserat på samverkansavtal mellan
kommunerna i nätverket.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-10
Kommunstyrelsen

Ockelbo kommun bör diskutera inköpssamarbete med övriga kommuner i
Gästrikland innan beslut fattas om att ingå i nätverkssamarbete enligt ovan.
Beslutsunderlag
Reviderad förbundsordning Inköp Gävleborg
Rapport Nätverkssamarbete inköp/upphandling

Justerandes signatur
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Förbundsordning Inköp Gävleborg
1 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun,
Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers
kommun, Söderhamns kommun och Älvkarleby kommun.
Ny text 1 §
Medlemmar i kommunalförbundet Inköp Gävleborg är Bollnäs kommun, Hofors kommun,
Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers
kommun, Söderhamns kommun och Älvkarleby kommun.
2 § Ändamål
Kommunalförbundet skall ha som ändamål att vara kommunernas gemensamma
organ för inköpssamverkan. Kommentar:
Med detta avses att kommunalförbundet tagit över ansvaret för upphandlingsverksamheten för alla
områden som inte angivits som undantag i förbundsordningen. Av detta beslut följer att
kommunerna ej kan bedriva någon konkurrerande verksamhet inom de områden som överlåtits.
Kommunernas beställarroll kvarstår. Kommunerna skall ställa krav på de produkter och tjänster
som upphandlas. Kraven kan omfatta t.ex. volymer, kvalitet, leveranstid, driftkostnader m.m.
Inköp Gävleborg skall beakta att kraven är i överensstämmelse med de regler som gäller för offentlig
upphandling samt att kraven är affärsmässiga.
Kommunalförbundet skall handha kommunernas upphandlingsverksamhet. Upphandling av
byggentreprenader, vissa tjänster samt direktupphandling är undantagna.
De undantagna tjänsterna är upphandling av följande tjänstekategorier i avdelning B i bilagan till
upphandlingslagen:
24 Utbildning, inkl. yrkesutbildning
25 Hälso- och sjukvård samt socialtjänst
26 Tjänster inom kultur, fritids- och idrottsverksamhet där medverkan från föreningslivet är
aktuell

Med detta avses;

att se till att upphandlingar genomförs
att utnyttja konkurrensen på marknaden
att strategiskt planera upphandling (dvs initiera, samordna, kräva in underlag,
tidsplanera m.m.)
att följa marknaden inom de branscher man upphandlar (dvs. uppdatera
kommunalförbundets personal i de branscher man bevakar - detta skall ske genom att
besöka leverantörer, utställningar och mässor, studera branschtidningar och
facktidskrifter, följa den allmänna debatten, samt hålla kontakter med kollegor inom
upphandlingsbranschen)
att fatta inköpsbeslut utifrån de kriterier som tagits fram tillsammans med
kommunernas verksamheter (dvs. beslut om val av leverantör)
att skriva bindande avtal (dvs. underteckna avtal för kommunernas räkning)
att lämna information om avtal (informationen skall lämnas på kommunalförbundets
hemsida samt vid begäran på arbetsplatsträffar mm - för enheter som ej har tillgång
till Internet skall information lämnas genom utskick av inköpscirkulär)
att utbilda kommunerna i upphandlingsfrågor (kommunalförbundet genomför för
kommunerna gemensamma utbildningar kontinuerligt kostnadsfritt - för individuellt
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anpassade utbildningar uttas en avgift motsvarande kommunalförbundets
självkostnad)
att tillsammans med kommunerna utveckla rationella rutiner för affärsprocessen
(detta är ett ömsesidigt ansvar för kommunerna och kommunalförbundet)
att lämna direktiv till kommunernas förvaltningar om hur upphandling skall bedrivas
(anledningen till detta är att kommunerna skall uppträda på ett korrekt affärsmässigt
sätt, vilket skall ge goda förutsättningar för bra affärer på lång sikt).

Med detta avses ej;

Verksamhetssystem för informationsspridning
System för elektronisk handel
Kostnader för externa upphandlingskonsulter
Upphandling av persontransporter som färdtjänst, sjukresor, omsorgsresor och
skolskjutsar
Upphandling till de kommunala bolagen
Internkontroll av efterlevnad

Kommunalförbundet skall biträda kommunerna med upphandling av byggentreprenader,
direktupphandling samt de tjänster som kommunerna själva upphandlar.

Kommentar:

Med detta avses att kommunalförbundet skall kunna vara kommunerna behjälpliga med de
upphandlingar som kommunalförbundet inte har som uppgift att fatta beslut om. Här avses
insatser som att ge råd samt bistå med anbudsadministration till anbudsutvärdering och
avtalsförslag. För anbudsutvärdering och avtalsförslag kan kommunalförbundet ta betalt.
Förbundet kan också lämna annan för upphandlingsverksamhet närliggande service.

Kommentar:

Med närliggande service åsyftas rutiner, utbildning, information mm. Här avses ex. utbildning i
branschspecifika områden. För dessa tjänster kan kommunalförbundet ta betalt.
Kommunalförbundet kan därutöver biträda kommunernas företag med upphandling.

Ny text 2 §
Kommunförbundet skall agera som förvaltare över av förbundet tidigare ingångna avtal.
Förvaltningen innebär att förbundet ska:
 ansvara över att ingångna avtal inte förnyas
 lämna information om avtal (informationen skall lämnas på kommunalförbundets
hemsida samt vid begäran på arbetsplatsträffar mm - för enheter som ej har tillgång till
Internet skall information lämnas genom utskick av inköpscirkulär)
 tillmötesgå begäran om allmänna handlingar
 agera arkivarie för förbundets avtal
3 § Namn och säte
Kommunalförbundet benämns Kommunalförbundet Inköp Gävleborg och har sitt
säte i Söderhamn
4 § Varaktighet
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid.
Ny text 4 §
Kommunalförbundet är bildat tills av förbundet ingångna avtal löper ut eller hävs.
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5 § Organisation
Kommunalförbundet skall vara ett förbund med förbundsdirektion.

6 § Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen skall bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare. Varje medlem utser en ledamot
och en ersättare i direktionen.
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid skall
bestämmelserna i 3 kap. 23 och 24 §§ och 4 kap. 23 a § första stycket kommunallagen tillämpas.
Direktionen väljs för fyra år. I fråga om sättet att utse ledamöter genom proportionella val gäller
bestämmelsen i 5 kap 46 § första stycket punkten fyra samt andra stycket.
Ny text 6 §
Förbundsdirektionen skall bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. Varje medlem utser en ledamot
och en ersättare i direktionen.
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid skall
bestämmelserna i 9 kap. 3-4 §§ och 7 § kommunallagen tillämpas. Direktionen väljs för fyra år. I
fråga om sättet att utse ledamöter genom proportionella val gäller bestämmelsen i 9 kap 8 §.
7 § Tillkännagivande om justering av protokoll
Tillkännagivande om justering av protokoll skall ske i Söderhamns kommun där
kommunalförbundet har sitt säte.
8 § Personal
Chef för förbundet anställs av förbundsdirektionen.
Ny text 8 §
Administratör hyrs in för att förvalta förbundets avtal .från någon av medlemmarna.
Kommundirektörerna beslutar vilken kommun som får det uppdraget. Ekonomicheferna i
medlemskommunerna utgör en styrgrupp med ansvar för arbetet i förbundet.
9 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och
skulder i förhållande till vad förbundsmedlemmarna tillskjutit som bidrag till
förbandsverksamheten.
Nu angivna grunder skall även tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar
som föranleds av förbundets upplösning.
10 § Kostnadstäckning
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt,
erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna.
Kostnaderna skall fördelas enligt följande: procentuell fördelning i förhållande till
befolkningsunderlaget den 1 november året innan budgeten fastställes.
11 § Revisorer
För revision av kommunalförbundet skall finnas 4 revisorer.
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Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommun utser 2 gemensamma revisorer.
Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamns kommun utser 2
gemensamma revisorer.
Mandattiden för revisorerna är densamma som för ledamöterna i direktionen, nämligen fyra år.
Revisorerna skall avge en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas
fullmäktige.
Ny text 11 §

För revision av kommunalförbundet skall finnas 4 revisorer.
Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommun utser 2 gemensamma revisorer.
Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamns kommun utser 2
gemensamma revisorer.
Tidsperioden för revisorerna är densamma som för ledamöterna i direktionen. Revisorerna skall
avge en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

12 § Utträde m m
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur kommunalförbundet. Uppsägningstiden vid utträde
skall vara tre år.
I fråga om utträde ur förbundet och förbundets likvidation gäller att kommunalförbundet skall
träda i likvidation tre år efter uppsägningen.
Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt
att en medlem av ett kommunalförbund i fortsättningen skall vara bunden av sitt medlemskap i
förbundet, skall på begäran av förbundsmedlemmen förbundet omedelbart träda i likvidation.
När grund för likvidation har uppkommit får förbundsmedlemmarna avtala att en medlem får
utträda ur förbundet i stället för att förbundet skall träda i likvidation. I avtalet skall bestämmas
från vilken tidpunkt utträdet skall ske. Vid avtal om utträde skall de kvarvarande medlemmarna
anta de ändringar i förbundsordningen som föranledes av utträdet.
När en förbundsmedlem utträder ur kommunalförbundet upphör medlemmens ansvar för
förbundets skulder om inte annat har överenskommits i avtalet enligt föregående stycke.
13 § Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av

14 § Medlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och
verksamhet samt budgetprocessen
Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram som medlemmarna
enats om och som de angivit före juni månads utgång.
Förbundsdirektionen fastställer kommunalförbundets budget före utgången av september månad.
15 § Tvister
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande (SFS 1999:116).
16 § Ersättningar
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Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt till
revisorerna och revisionsersättarna skall bestämmas enligt följande: Reglerna skall följa de
bestämmelser som gäller inom Landstinget Gävleborg.
17 § Information
Kommunalförbundet skall minst en gång per år efter kallelse från respektive kommunmedlems
styrelse informera om förbundets verksamhet och utveckling.
Ny text 17 §

Kommunalförbundet skall efter kallelse från kommunmedlems styrelse informera om förbundets
verksamhet och utveckling
18 § Anslagstavla
Förbundets anslagstavla är inkopgavleborg.se
19 § Tidpunkt för bildande
Kommunalförbundet bildas med start från 1 september 2007.
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Sammanfattning
DRAFT
Skrivs senare…
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Uppdraget
DRAFT
Bakgrund

Genomförande

Bakgrunden till uppdraget är att det under 2017/2018 genomförts ett
utredningsarbete kring vilka effekter Gävle kommuns begäran om
utträde ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg skulle få för resterande
medlemskommuner.

Uppdraget har genomförts under perioden mars – juni 2019.

Det har bland annat utretts om det finns alternativa sätt att samverka i
inköps-/upphandlingsfrågor. Flera kommuner ser det som nödvändigt att
samarbeta i dessa frågor men att formen för det skulle kunna vara i ett
nätverk reglerat igenom samverkansavtal istället för inom ramen för
Inköp Gävleborg.
Utifrån detta har sju kommuner har tagit ett inriktningsbeslut om att gå
vidare med att planera och förbereda för ett nätverkssamarbete.

Uppdraget
Syftet med uppdraget är att utgöra underlag för att ta ställning till om ett
välstrukturerat nätverk för samverkan i inköps/upphandlingsfrågor
mellan kommuner och Region Gävleborg i Södra Norrland ska bildas
eller ej.

Underlag och synpunkter har inhämtats genom intervjuer med
kommunernas inköpssamordnare samt ledning och medarbetare vid
Inköp Gävleborg. Vidare har workshops genomförts med
inköpssamordnare, kontakt med liknande verksamheter i andra
kommuner och organisationer samt studier av dokument och data från
medverkande kommuner samt Inköp Gävleborg. Utredningen har även
vid två tillfällen deltagit vid träffar med länets inköpssamordnarnätverk.
Avstämningsmöten har skett vid tre tillfällen med
Hälsingekommunernas ekonomichefsnätverk, där även Region
Gävleborgs inköpschef deltagit.
Delrapportering och kommunikation har skett löpande med
uppdragsgivaren, både via träffar och telefonavstämningar. Därutöver
har en skriftlig lägesrapport avsedd för kommunstyrelseordföranden
lämnats.

Projektorganisation

Kommuner som omfattas av utredningen är Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal,
Nordanstig, Söderhamn, Ockelbo och Ovanåker.

Uppdraget har genomförts av KPMG:s avdelning för offentlig sektor.
Projektledare och ansvarig för uppdraget har varit Mikael Lindberg.

Uppdraget är att redovisa förslag till gemensam struktur för
kommunernas inköpsarbete, hur ett välstrukturerat nätverkssamarbete
kan organiseras och finansieras, samt en handlingsplan.

I teamet har även Oskar Nordmark och Helene Ersson ingått.
Ansvarig för kvalitetssäkringen har varit Sara Linge
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Inköpsprocessen
DRAFT

Inom offentlig sektor får inköp en allt mer strategisk betydelse enligt
Upphandlingsmyndigheten. Genom att ta hänsyn till hela
inköpsprocessen och arbeta strategiskt med inköp kan upphandlande
myndigheter använda sina resurser mer effektivt och bidra till att nå
uppsatta mål.
Inköpsprocessen kan delas in i 3 olika inre zoner som alla är kopplade
till den yttre zonen som består av verksamheter, styrning, omvärld och
leverantörsmarknad.
I den första zonen sker planering, kartläggning och analys, vilket utgör
grund inför fortsatta vägval och beslut. Exempel på aktiviteter är att
specificera verksamhetens behov och andra krav, hur mycket som
köps idag och att analysera leverantörsmarknaden.
Den andra zonen utgör upphandlingsarbetet, som syftar till att
tillgodose behoven mot det marknaden kan erbjuda på bästa sätt.
I den tredje zonen sker implementering och förvaltning, där säkring av
att inköp bl.a. sker på rätt sätt från rätt leverantörer och att
leverantörerna uppfyller avtalade villkor. Detta ger också ett väsentligt
kunskapsunderlag inför fortsatt inköpsarbete.
En kommun har ett stort antal inköpsprocesser att hantera. De är
också av olika karaktär. Ambitionsnivån i den enskilda
inköpsprocessens olika aktiviteter kan därför variera, men bör
genomföras regelmässigt.
Det ger också förutsättningar för det inköpsstrategiska arbetet, som
t.ex. kan handla om att arbeta med inköpskategorier och samordna
eller dela upp befintliga inköpsprocesser.
Figur: Upphandlingsmyndigheten.
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Kommunernas inköpsarbete
DRAFT
Nuvarande ansvarsfördelning mellan kommunerna och Inköp Gävleborg
har konkretiserats i den gemensamma inköpsprocess som tagits fram.
Det kan utifrån genomförda intervjuer konstateras att ingen av parterna
till fullo uppfyller sina delar.

Roll

Ansvar

Beställare

Medarbetare som har rätt att beställa utifrån
befintliga avtal.

I nuläget har de flesta kommuner ett svagt organiserat inköpsarbete.
Detta bidrar till att det finns brister i stora delar av inköpsprocessen,
liksom i det inköpsstrategiska arbetet.

Inköpsansvarig

Säkerställa att inköp sker enligt gällande avtal,
regelverk och rutiner inom ett
verksamhetsområde (ex förvaltning).
Ansvar för genomförande av
direktupphandlingar och förnyad
konkurrensutsättning inom
verksamhetsområdet.

Inköpssamordnare

Ansvar för att styra kommunens inköpsarbete
och dess utveckling. Ansvar för att driva
samarbete med andra kommuner.

Inköpsstödjare

För att skapa förutsättningar att utveckla inköpsarbetet bör ett antal
väsentliga roller etableras och bemannas. Syftet är att få en tydlig
organisering som stödjer effektiva inköpsprocesser utifrån ett
helhetsperspektiv.

Företrädare/medarbetare i verksamhet eller
specialistfunktion som deltar i specifika
inköpsprocesser. Flera inköpsstödjare kan
delta i samma inköpsprocess, liksom befintliga
verksamhetsnätverk.

Inköpsspecialist
(vissa kommuner)

I bifogad tabell ges förslag på roller som bör finnas i kommunen. En
person kan också inneha flera roller och även inneha helt andra
ansvarsområden. Detta ger i kombination med tydliga regelverk och
stödjande rutiner grundläggande förutsättningar för att realisera
effektiva inköp.

Projektledare för prioriterade inköpsprocesser
och säkerställer att gällande avtal, regelverk
och rutiner följs. Driva utveckling av
inköpsarbetet.

Ehandelsadministratör
(vissa kommuner)

Administrerar e-handelssystem. Deltar även i
delar av inköpsprocesser och utveckling av
inköpsarbetet.
I nuläget endast aktuellt för de kommuner som
påbörjat e-handelsarbete.

Oavsett hur arbetet organiseras framöver behöver därför kommunerna
utveckla sitt inköpsarbete. Erfarenheter visar att det finns en god
potential att uppnå betydande effektivitetshöjning i en organisation med
väl fungerande inköpsarbete på både operativ och strategisk nivå.
Vid intervjuer har framkommit att det också finns möjlighet till väsentliga
kostnadsminskningar för kommunen avseende inköp. Det förutsätter en
betydligt tydligare inköpsstyrning, men även delaktighet inom hela
verksamheten.
Kvaliteten på kommunens inköpsarbete ger också förutsättningarna för
att dra nytta av ett samarbete med andra kommuner.
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Nätverkssamarbete
DRAFT
Syftet med nätverkssamarbete är att samnyttja resurser effektivt. Vi har
identifierat fyra områden som bidrar till detta.

Grupp

Beskrivning

1. Policy, regelverk och rutiner, IT-stöd
Nyttja och vidareutveckla gemensamt strukturkapital ger även goda
förutsättningar för samarbete samt minskar den enskilda
kommunens sårbarhet.

Styrgrupp

Gruppen ansvarar för att resurssätta och följa
upp nätverkssamarbetet samt besluta om
åtgärder och uppdrag till nätverksgruppen.
Bemannas av kommunernas ekonomichefer
inom ramen för befintligt
ekonomichefsnätverk.

Nätverksgrupp

Gruppen planerar, driver och utvecklar arbetet
inom de fyra områdena. Bemannas av
kommunernas inköpssamordnare, där en av
dessa utses till sammankallande och ansvarar
för kontakter med styrgrupp och
planeringsgrupp.

Planeringsgrupp

Gruppen har särskilt ansvar för samnyttjande
av inköpsspecialister. Bemannas av
inköpsspecialister, där en av dessa utses till
sammankallande och även ansvarar för
kontakter med nätverksgruppen.

2. Utbildning
Gemensamma utbildningar och utbildningsmaterial internt inom
kommunerna och till externa aktörer bidrar till att säkerställa kvalitet
och kapacitet.
3. Samordning av inköpsprocesser
Utifrån genomförda analyser identifiera och samordna lämpliga
inköpsprocesser mellan flera kommuner.
4. Samnyttja inköpsspecialister i prioriterade inköpsprocesser
Inköpsspecialister samnyttjas för att täcka nätverkskommunernas
behov av att driva prioriterade inköpsprocesser. Med prioriterade
inköpsprocesser avses samordnade samt av kommunerna utvalda
inköpsprocesser som inte utförs av inköpsansvarig eller annan part.

Ett välstrukturerat nätverkssamarbete förslås regleras i ett
samverkansavtal och organiseras i en projektliknande organisation
bestående av styrgrupp, nätverksgrupp och planeringsgrupp.
Utöver kommunerna föreslås Region Gävleborg ingå i
nätverkssamarbetet genom att delta på styrgruppsträffar. Syftet med
regionens medverkan är främst att identifiera och initiera samordning av
inköpsprocesser mellan kommuner och regionen.
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Behov av inköpsspecialister
DRAFT
För att bedöma behovet av inköpsspecialister har vi utgått från erhållet
material från Inköp Gävleborg över genomförda upphandlingar för
kommunerna under treårsperioden 2016-2018. Utifrån det har ett årligt
genomsnitt av antal upphandlingar beräknats. Materialet visar att för
samtliga tio medlemskommuner har i snitt totalt 254 upphandlingar
genomförts per år.
Avseende de sju kommuner som deltar i denna utredning har i snitt
totalt 190 upphandlingar genomförts per år, varav drygt 35 stycken är
direktupphandlingar. Vidare har 70 procent av upphandlingarna
genomförts enskilt åt en kommun.
Flera faktorer talar för att antalet upphandlingar där inköpsspecialister
ska vara involverade kommer att minska något. Dels kan avtal via
nationella inköpsorganisationer nyttjas, främst SKL Kommentus. Dels
finns möjligheter att samordna inköpsprocesser mellan flera kommuner.
Lämpligheten i detta behöver dock avgöras från fall till fall, genom
förbättrad analys och planering.
Ett medvetet arbetssätt i nätverkssamarbetet för att rutinmässigt
överväga samordning bör därför utvecklas. En möjlighet är att använda
en ”omvänd” modell. Utgångspunkten är då att alla inköpsprocesser kan
samordnas med stöd av nationella inköpsorganisationer. Om det inte
bedöms uppfylla behoven, prövas samordning mellan alla
nätverkskommuner. I tredje hand samordning mellan flera kommuner,
och i sista hand sker ingen samordning.
Därutöver bedöms antalet direktupphandlingar att öka genom att
förändra upphandlingens omfattning vilket medför att tröskelvärden inte
uppnås. Det är också ett sätt att stimulera intresset för lokala
leverantörer.

Det även vara lämpligt att anlita konsulter för att leda hela eller delar av
en specifik inköpsprocess. Det kan ske dels på grund av resursbrist på
inköpsspecialister, men även på grund av behov av
specialistkompetens inom inköpskategorin.
För att öka inköpsspecialisternas förmåga kan de arbeta riktat inom
särskilda inköpskategorier/kompetensområden. Vi konstaterar att det
utifrån nuvarande situation inte är möjligt med en sådan uppdelning.
Dock är det något att arbeta för över tid i och med att bemanning av
inköpsspecialister genomförs och ökad erfarenhet uppnås.
Utifrån ovanstående resonemang bedömer vi att det finns ett preliminärt
behov av totalt åtta inköpsspecialister för att täcka de sju kommunernas
behov.
Bedömningen bygger på att antal upphandlingar uppgår till ca 140
stycken per år. Inköpsspecialisten har i uppdrag att projektleda hela
inköpsprocesser (ofta under en flerårsperiod) samtidigt som flera
inköpsspecialister kan antas vara relativt oerfarna. Vi har därför utgått
från Inköp Gävleborgs uppgifter avseende 18 upphandlingar per
upphandlare och år.
Kommunala bolag och förbund nyttjar idag i varierande omfattning Inköp
Gävleborg. Utifrån att kommunerna behöver fokusera på att utveckla sitt
inköpsarbete samt nuvarande utmaningar gällande kommunernas
bemanning av inköpsspecialister kommer möjligheten inledningsvis att
särskilt stödja bolag och förbund vara begränsad för enskilda
inköpsprocesser. Möjligheten att delta i planerade inköpsprocesser finns
dock då det medför begränsad extraresurs. Det finns också tillgång till
specialiserade nationella inköpsorganisationer, som även nyttjas idag.
Vidare kan även t.ex. regelverk och rutiner nyttjas av bolag och förbund.
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Övriga behov
DRAFT
I Inköp Gävleborgs huvuduppdrag ingår inte upphandlingar av
byggentreprenader, direktupphandling, förnyad konkurrensutsättning
samt tjänstekategorierna utbildning och hälso- och sjukvård samt
kultur/fritid.
Upphandling av byggentreprenader och undantagna tjänstekategorier
hanteras idag i princip helt inom respektive kommuns berörda
verksamhet. Vissa administrativa uppgifter, t ex annonsering, kommer
att behöva skötas inom respektive kommun.
Direktupphandling och förnyad konkurrensutsättning bör ske inom
ramen för respektive kommuns inköpsarbete. Några kommuner köper
idag delar av detta av Inköp Gävleborg. Det förutsätter en initial
utbildningsinsats i dessa kommuner. Inköpsspecialister bör inte
användas för att leda och genomföra denna typ av inköp.
Vidare behöver kommunerna säkerställa andra arbetsuppgifter som
idag genomförs via Inköp Gävleborg. Vissa bedöms kunna hanteras
inom befintliga strukturer, t.ex. hantering av handlingar, och innebär en
viss ökning av arbetsbelastning.
Interna frågor och stöd gällande inköp hanteras inom respektive
kommunens inköpsorganisation. Detta gäller även intern och extern
utbildning. Externa frågor och stöd hanteras via respektive
inköpsprocess.
Cirka 30 överprövningar hanteras årliga av Inköp Gävleborg. Även
dessa föreslås hanteras via berörd inköpsprocess. I vissa fall kan det
vara aktuellt att anlita externt specialiststöd.

Det är önskvärt att nätverkskommunerna använder ett gemensamt ITstöd som förenklar samarbete och möjliggör samnyttande av resurser.
Utifrån de sonderingar som kommunföreträdare genomfört finns
möjligheter att ”överta” det IT-stöd som Inköp Gävleborg idag använder,
och också har dessa funktioner. Det inrymmer i det korta perspektivet
flera fördelar, främst genom att det är startklart och användarvana finns.
En dialog med leverantören har påbörjats gällande upplägg och
villkor(?). Kostnader för främst licenser tillkommer för kommunerna.
Tjänsten är molnbaserad, men kräver viss administration av t.ex.
behörigheter.
I ett längre tidsperspektiv finns anledning att se över IT-stödet utifrån ett
bredare perspektiv. Av särskild vikt är koppling till e-handel. För
närvarande har tre kommuner (Hudiksvall, Ockelbo, Söderhamn) ett
pågående e-handelsarbete. Det hanterar dock en mindre del av
inköpen, och det finns därför en stor utvecklingspotential som bland
annat kan bidra till att öka avtalstroheten, sänka hanteringskostnader
och förenkla uppföljning och analys.
För de kommuner som har ett aktivt e-handelsarbete behöver ett antal
administrativa uppgifter hanteras jämfört med idag. Vi föreslår att en av
dessa kommuner tar på sig att hantera detta men att det finansieras
genom en särskild överenskommelse mellan dessa kommuner. Vi
bedömer att det finns möjlighet att placera uppgifterna inom befintlig
organisation, men att det innebär en ökad arbetsbelastning. Därför kan
resurser behövas utökas motsvarande 0,5-1 årsarbetare.
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Finansiering
DRAFT
Respektive kommun behöver säkerställa att erforderliga resurser
avsätts för kommunens inköpsarbete. Att det sker inom den egna
kommunen är något som även ger fördelar gällande tydligare
inköpsstyrning och verksamheternas delaktighet. Nuläget i
kommunerna varierar och även faktorer som kommunorganisationens
storlek påverkar resursbehovet.
Huvuddelen av rollerna är möjliga att kombinera - även med helt andra
ansvarsområden. Därför är det i första hand en prioriteringsfråga om att
utse och ge lämpliga rollinnehavare förutsättningar att avsätta tid för
inköpsarbete, och i andra hand om att tillföra ytterligare resurser.
Samtidigt kan noteras att detta är något som redan under nuvarande
ansvarsfördelning med Inköp Gävleborg förutsätts finnas på plats.
Gällande administrativa uppgifter innebär det en viss ökad
arbetsbelastning på berörda verksamheter. Vi bedömer dock att den är
marginell och inte resurssätts.
Särskilda kostnader gällande överprövningar förslås fördelas i det
enskilda fallet av deltagande aktörer.
Direkta kostnader uppstår gällande IT-stöd, främst i form av licenser.
Dessa föreslås fördelas direkt på respektive kommun.
KATJA - Finns någon uppskattning av vad det kan kosta – i ett intervall
kanske?
Inköpsspecialister föreslås finansieras gemensamt utifrån
befolkningsandel. Kostnad för lön, kompetensutveckling, resor och
arbetsplats har beräknats till 750 tkr per inköpsspecialist.
Totalkostnaden för ett bedömt behov av åtta inköpsspecialister blir då 6
Mkr.

Upplägget förutsätter att inköpsspecialisterna utgör en gemensam
resurs oavsett vilken kommun som är arbetsgivare. Bollnäs, Hudiksvall,
Ljusdal och Söderhamn har visat intresse att verka som arbetsgivare för
inköpsspecialisterna. En lämplig fördelning är två per kommun.
Utöver kostnader för inköpsspecialister tillkommer behov enligt
beskrivning ovan. Utifrån de flertal påverkansfaktorer som finns i
respektive kommun bedömer vi inte att det är meningsfullt att försöka
kvantifiera dessa.
Vår samlade bedömning är att kostnaderna kommer att vara på likartad
nivå som idag för respektive kommun samtidigt som kommunens
inköpsarbete utvecklas och bl.a. möjliggör kostnadsminskningar.
Kommun

Medlemsavgift

Fördelad kostnad
inköpsspecialister

Differens

Bollnäs*

1 745

1 188

557

Hudiksvall

2 404

1 648

756

Ljusdal

1 218

838

380

Nordanstig*

609

419

190

Ockelbo*

379

260

119

Ovanåker*

757

514

243

Söderhamn

1 679

1 132

547

Summa

8 792

6 000

2 792

* Köper även tilläggsuppdrag av Inköp Gävleborg för stöd med direktupphandlingar.
Bollnäs 140 tkr, Nordanstig 52 tkr, Ockelbo 31 tkr och Ovanåker 62 tkr.
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Handlingsplan – förslag til roadmap
Med utgångspunkt i nuläge och målbild föreslås åtgärder ske utifrån två perspektiv. Dels utifrån respektive kommun för att säkerställa
grundläggande förutsättningar för effektiva inköp, och dels utifrån perspektivet nätverkssamarbete för att samnyttja resurser effektivt.
Åtgärderna
DRAFT
kan också tidsmässigt delas in i faser – förberedelser, uppstart samt drift och utveckling.

Säkra formella
befogenheter

Respektive kommun

Fas 3 –
drift och utveckling

Fas 2 –
uppstart

Fas 1 förberedelser

Breddutbildning

Uppmärksamma
avvikelser

Påbörja
inköpsprocess
IT-stöd
Samordna
inköpsprocesser

Pilotprojekt
Fastställ
organisering

Egenvärdering
SKL-verktyg

Öka
framförhållning

Frekvent
uppföljning

Bemanna roller
och utbilda

Effektiva
inköp

Pilotprojekt
Fördela
administrativa
uppgifter

Utveckla
gemensam
planering

Anpassa/utforma
utbildning

Anpassa/utforma
inköpsprocess

Anpassa/utforma
rutiner och
stödmaterial för
inköpsprocess

Säkra befintligt
gemensamt ITstöd

Nätverkssamarbete
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Bilaga: Exempel
kostnadsminskningspotential
155

Bilaga – exempel kostnadsminskningspotential

DRAFT
2,72 kr/st
10,42 kr/st 283%

Avtalspris:
”På stan”:

Avtalspris:
”På stan”:

129:50 kr
595:00 kr
+hämtning, arbetstid

359%

Avtalspris:
”På stan”:

2,1 öre/st
9,0 öre/st
+hämtning, arbetstid

329%

Avtalspris:
”På stan”:

13,3 öre/m
26,6 öre/m
+hämtning, arbetstid

100%

Exemplen är hämtade från Söderhamns kommuns chefsutbildningsmaterial.
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Bilaga – exempel kostnadsminskningspotential

Artikeln är hämtad från Inköp Gävleborgs tidning, nr 4 2018, sid 4.

DRAFT
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Datum
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Referens

KS 2019/00538

Sjödin, Lars 0297-55505
lars.sjodin@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Förslag på samägt bolag mellan Hästen kooperativ
hyresrättsförening och Ockelbo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Bilda ett gemensamt bolag mellan Hästen kooperativ hyresrättsförening
och Ockelbo kommun i syfte att bygga kooperativa hyresrätter på tomten
Hästen.
2. Föreslagen bolagsordning antas.
Sammanfattning av ärendet
Förslaget beskriver hur kommunens bostadsförsörjning för äldre skulle
kunna tillförsäkras genom direkt samarbete mellan Hästen kooperativ
hyresrättsförening och Ockelbo kommun.
Genom ett gemensamt bolag kan ändamålsenliga trygghetsbostäder
uppföras, vilka annars med sannolikhet inte kommer att kunna komma till
stånd. Resultatet ger långsiktiga mervärden för kommunen genom
effektivare omsorg för äldre, tryggare och trivsammare boende, umgänge
och gemenskap för hyresgästerna. Därtill kommer positiva effekter för
kommunen genom flyttkedjor som innebär att unga familjer kan bo kvar i
Ockelbo och att unga familjer från hela regionen Gävle-Sandviken kan hitta
ett prisvärt småhusboende i Ockelbo.
Beslutsunderlag
PWC Utkast – Rapport 190627
PM gemensamagt bolag Ockelbo v2
Ärendet
Ockelbo kommunfullmäktige har redan i beslut (inriktningsbeslut 2015-1126 § 185) gett projektet erforderligt stöd genom borgensåtagande under
byggtiden samt återbetalningsgarantier efter inflyttning (kommunstyrelsen
2017-10-24 Förlust-och återbetalningsgaranti)
Dessa garantier har emellertid visat sig vara otillräckliga för att erhålla lån
från banker. Några ytterligare åtaganden från kommunen ser vi dock inte
behov av, om ett gemensamägt bolag bildas mellan föreningen och Ockelbo
kommun. Kommunen har genom styrelsepost i föreningen redan idag ett
159

Datum

Ockelbo kommun

2019-08-15

KS 2019/00538

engagemang i projektet. Ett gemensamt ägande bör ha den effekten att
bankerna beviljar lån till projektet. Kommunen har uppdragit till PWC att
genomlysa lagligheten i upplägget och PWCs rapport medföljer som bilaga.
Ytterligare information finns också i bilagan ”Förslag på samägt bolag
mellan Hästen kooperativ hyresrättsförening och Ockelbo kommun”
upprättad av Lars Malmgren.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-10
Kommunstyrelsen

§ 138

Dnr 2019/00538

Samägt bolag mellan Hästen kooperativ
hyresrättsförening och Ockelbo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Bilda ett gemensamt bolag mellan Hästen kooperativ hyresrättsförening
och Ockelbo kommun i syfte att bygga kooperativa hyresrätter på tomten
Hästen.
2. Föreslagen bolagsordning antas.
Ärendebeskrivning
Förslaget beskriver hur kommunens bostadsförsörjning för äldre skulle
kunna tillförsäkras genom direkt samarbete mellan Hästen kooperativ
hyresrättsförening och Ockelbo kommun.
Genom ett gemensamt bolag kan ändamålsenliga trygghetsbostäder
uppföras, vilka annars med sannolikhet inte kommer att kunna komma till
stånd. Resultatet ger långsiktiga mervärden för kommunen genom
effektivare omsorg för äldre, tryggare och trivsammare boende, umgänge
och gemenskap för hyresgästerna. Därtill kommer positiva effekter för
kommunen genom flyttkedjor som innebär att unga familjer kan bo kvar i
Ockelbo och att unga familjer från hela regionen Gävle-Sandviken kan hitta
ett prisvärt småhusboende i Ockelbo.
Beslutsunderlag
Bolagsordning för samägt bolag slutlig version
Utredning gällande kommunens engagemang avseende Hästen
PM gemensamt bolag Ockelbo v2

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utredning gällande
kommunens engagemang
avseende Hästen
kooperativ
hyresrättsförening

Ockelbo kommun

Ockelbo kommun
Juni 2019
Mathias Westergaard-Nielsen
Charlie Lindström
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Utredning gällande kommunens engagemang avseende Hästen kooperativ hyresrättsförening

1. Inledning
1.1 Bakgrund
Den kooperativa hyresrättsföreningen Hästen har i en promemoria (se bilaga 1) föreslagit ett upplägg
innebärande att ett delägt bolag - mellan föreningen och det kommunala bostadsbolaget - startas i syfte att
uppföra och förvalta ett trygghetsboende i kv Hästen i Ockelbo kommun. Kommunen har tidigare engagerat sig
i projektet genom bland annat ett borgensåtagande till föreningen och en förlust- och återbetalningsgaranti.

1.2 Uppdrag och omfattning
PwC har fått i uppdrag att göra en juridisk bedömning av det föreslagna upplägget i syfte att utreda om
upplägget är förenligt med kommunalrätten och de EU-rättsliga reglerna om statsstöd.
Uppdraget har begränsas till att omfatta en juridisk utredning av uppläggets förenlighet med lagstiftning. Detta
innebär att andra aspekter såsom tidigare stödåtgärder till föreningen inte har beaktas inom ramen för
uppdraget.

PwC
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Utredning gällande kommunens engagemang avseende Hästen kooperativ hyresrättsförening

2. Bedömning
3.1 Kompetens
Kommunen har enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ett krav på att planera för
bostadsförsörjningen i kommunen. Ansvaret betonas även av att det i PBL framgår att bostadsbyggande och
utveckling av bostadsbeståndet ska främjas vid planläggning. Ansvaret regleras även indirekt av bland annat
socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Enligt lagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas inom
kommunen får det stöd och hjälp de behöver, vilket inkluderar rätten till bostad.
Det står alltså klart att kommunerna har ett stort ansvar för att det byggs bostäder i kommunerna, men det
finns däremot inget krav på att detta ska ske i egen regi. Ett kommunalt bostadsaktiebolag är således bara ett
sätt för kommunerna att bidra till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen.
Det finns inte heller några generella lagkrav på vilka upplåtelseformer som får användas utan det är nog snarare
så att det för kommunerna är lämpligt att främja ett byggande av olika upplåtelseformer, dvs hyresrätter,
bostadsrätter, kooperativa hyresrätter och äganderätter för optimera förutsättningarna till en bostadsmarknad i
balans.
Angående den specifika formen av boende - trygghetsboende - som är aktuell här kan konstateras att det inte
finns någon särskild reglering i lag som uttryckligen medger kompetens för att tillhandahålla boendeformen.
Dock framgår av socialtjänstlagens 5 kapitel att kommunen genom socialnämnden ska verka för att äldre
människor får goda bostäder. Det handlar inte bara om att inrätta särskilda boendeformer för dem som behöver
det utan också om att främja trygga boendeförhållanden och en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med
andra. Med tanke på detta och ansvaret enligt bostadsförsörjninglagen är bedömningen att en kommun får
bygga trygghetsboenden även om det i sig innebär att en viss grupp av kommunmedlemmar gynnas. Den
kommunala likställighetsprincipen innebär förvisso att kommunmedlemmar inte får särbehandlas utan sakliga
skäl, men i förarbetena till diskrimineringslagen uttalas bl.a. avseende trygghetsboende och åldersgränser att
intresset att underlätta för dessa grupper måste anses berättigat och tillämpandet av åldersgränser i detta syfte i
och för sig lämpligt och nödvändig. Det torde därmed vara förenligt även med likställighetsprincipen att bygga
trygghetsboenden.
Enligt promemorian föreslås detta göras inom ramen för ett bolag som är delägt mellan det kommunala
bostadsbolaget och föreningen. Ett kommunalt bostadsföretag är ett bra verktyg för kommunen för att
tillgodose bostadsbehov för olika grupper, öka byggandet av hyresrätter etc. varför förslaget skulle kunna vara
ett lämpligt alternativ. Det krävs dock att bostadsbolaget får ett bestämmande inflytande i bolaget.
Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (“Allvill”)innehåller dock ett antal krav och
begränsningar på den verksamheten som får bedrivas. Bland annat att bolagen måste bedriva verksamheten
enligt affärsmässiga principer, dvs ett undantag från kommunallagens självkostnadsprincip och förbud mot att
driva företag i vinstsyfte. Detta för att inte verka konkurrenssnedvridande på marknaden. Av lagen följer även
att bolaget i sin verksamhet huvudsakligen ska förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med
hyresrätt.
Grunden för all kommunal verksamhet är att den inte får bedrivas i vinstsyfte och att självkostnadsprincipen
ska beaktas även om verksamheten bedrivs i bolagsform så länge det inte finns en speciallagstiftning som säger
något annat.
Eftersom lagstiftaren bedömt att de kommunala bostadsbolagen måste verka enligt affärsmässiga principer
finns det en risk att ett bolag som bygger och äger fastigheter i vilka bostadslägenheter inte upplåts med
bostadslägenheter utan någon annan upplåtelseform - och därmed inte omfattas av allvill - kommer bedömas
vara konkurrenssnedvridande. Även om det med hänsyn till bostadsförsörjningsansvaret torde stå klart att det
ligger inom den kommunala kompetensen att både bygga, äga och förvalta fastigheter som hyrs ut till en
kooperativ hyresrättsförening så är därmed frågan om detta överhuvudtaget kan göras utanför ett allmännyttigt
bostadsaktiebolag.
Innan vi går in på den bedömningen redogörs nedan tillåtligheten inom ramen för bostadsbolaget.
Går det då att bygga trygghetsboende inom ramen för det kommunala bostadsbolaget. Som nämnts ovan ska ett
kommunalt bostadsbolag huvudsakligen förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt.
Av förarbetena till lagen (Prop 2009/10:185 s 41 framgår dock följande om bland annat
huvudsaklighetskriteriet:
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Ett kommunalt bostadsaktiebolag kan även engagera sig i att utveckla andra boende- och upplåtelseformer,
både genom nyproduktion och genom ombildning. Detta kan inte minst vara en effektiv strategi när det
gäller att skapa mångfald och valfrihet lokalt inom ett bostadsområde eller en kommundel. Ett kommunalt
bostadsaktiebolag ska även i fortsättningen i sin verksamhet huvudsakligen förvalta fastigheter i vilka
bostadslägenheter upplåts med hyresrätt. Detta hindrar dock inte att bolag i enstaka fall upplåter bostäder
till en kooperativ hyresrättsförening, som i sin tur upplåter dessa till sina medlemmar. Vid sådana
arrangemang får de boende ett mycket stort inflytande, vilket är i linje med vad som föreslås gälla i fråga om
de boendes inflytande enligt den nya lagen. Vidare hindrar inte heller kravet på huvudsaklig verksamhet att
det i ett fastighetsbestånd ingår en mindre andel lokaler. Med mindre andel avses att lokalbeståndet inte får
bli så stort att den inkräktar på den primära uppgiften, dvs. att förvalta hyresfastigheter i vilka
bostadslägenheter upplåts med hyresrätt (prop. 2001/02:58 s. 61).
Det står alltså klart att ett kommunalt bostadsaktiebolag får bygga bland annat kooperativa hyresrätter i viss
utsträckning utan att det står i strid med lagen.
Är det då möjligt för kommunen att var delägare i ett bolag att som bygger, äger och förvaltar fastigheter som
upplåts med kooperativa hyresrätter och som inte är ett kommunalt bostadsbolag?
Av 1 kap. 3 och 4 §§ lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt framgår att en kooperativ hyresrättsförening är en
ekonomisk förening som har till ändamål att till sina medlem-mar upplåta bostadslägenheter med hyresrätt,
samt att en upplåtelse med kooperativ hyresrätt skall avse en bostadslägenhet i ett hus som föreningen äger
eller en bostadslägenhet som föreningen hyr av husets ägare.
Upplåtelseformen skiljer sig närmast från bostadsrätten bl a genom att det inte finns någon fast koppling
mellan andelsrätten i föreningen och nyttjanderätten över lägenheten, vilket innebär att föreningen kan ha
obegränsat antal köande medlemmar. Vidare att boende medlemmar i en kooperativ hyresrättsförening deltar i
föreningen genom att erlägga en särskild medlemsinsats, en sk upplåtelseinsats. Först vid tillträdet av
lägenheten betalar den köande medlemmen den ytterligare upplåtelseinsatsen. I förarbetena (prop 2001/02:62
sid 51) framgår att ”en av de tänkta grundprinciperna för kooperativ hyresrätt är att det inte skall finnas
något utrymme för spekulation eller vinst, och att överlåtelse mot marknadspris inte kan komma i fråga”.
Insatsen är således spekulationsfri och ska återbetalas till den boende medlemmen till samma belopp som
erlagts vid tillträdet.
Till skillnad från hyresrätten är det föreningen som själv bestämmer vilken självkostnadshyra föreningen ska ta
ut av de kooperativa hyresgästerna (se 3 kap 6 § i lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt). Den kooperativa
hyresrätten omfattas således inte av hyreslagens bestämmelser avseende hyressättning och inte heller
hyresförhandlingslagen (1978:304). Det innebär i sin tur att föreningens medlemmar, i likhet med
bostadsrätten, har ett större direkt inflytande över lägenhetens skick, administrativ och teknisk förvaltning än i
vanlig hyresrätt. Hyran ska därmed fastställas utifrån självkostnad och inte på affärsmässiga grunder.
Med bakgrund av ovanstående resonemang är det vår bedömning att kommunen kan vara delägare i ett bolag som inte omfattas av allvill - som bygger, äger och förvaltar fastigheter som upplåts med kooperativa
hyresrätter och beaktar självkostnadsprincipen utan att det ses som ett kringgående av allvill.

3.2 Stöd
Generellt gäller vid bedömning av den kommunala kompetensen att den insats som en kommun gör på ett visst
område för ett visst ändamål att den till sin omfattning ska stå i rimligt förhållande till det intresse och nytta
som kommunen och dess medlemmar har av åtgärden. Det innebär att i det aktuella fallet att kommunens
insats i bolaget som utgångspunkt ska stå i proportion till ägarförhållandena och den nytta som det medför till
kommunen och dess medlemmar.
Vidare får kommuner genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. Vidare gäller att
individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det. Detta
innebär att om synnerliga skäl inte föreligger, råder förbud mot individuellt inriktat stöd till enskilda
näringsidkare.
Det krävs att det i botten finns ett behov som motiveras av ett allmänt intresse där näringslivet inte kan
tillgodose behovet. Synnerliga skäl har ansetts föreligga exempelvis när en kommun ekonomiskt stöttat
livsmedelsbutiker och bensinstationer i glesbygdsområden. Det individuellt inriktade stödet har då ansetts
nödvändigt för att garantera en viss minimistandard av kommersiell service åt hushållen. Synnerliga skäl
föreligger därför endast i yttersta undantagsfall.
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Utredning gällande kommunens engagemang avseende Hästen kooperativ hyresrättsförening
Angående att allmänt främja näringslivet så är utgångspunkten att det måste gynna näringslivet i stort,
exempelvis stöd till mässor eller liknande. Branschinriktade stöd främjar normalt inte det lokala näringslivet i
stort varför den typen av stöd sällan är kompetensenliga.
Ett tillskott som inte står i proportion till ägandet riskerar att ses som en ekonomisk förmån för bolaget och det
är därmed en stor risk att kommunens finansiering av bolaget bryter mot förbudet mot individuellt riktat stöd
till näringsidkare.
Angående stöd till trygghetsboende ska även sägas att det förefaller vara förhållandevis vanligt runt om i
kommunerna att subventionera vissa kostnader (ex. värdtjänster, gemensamhetslokaler etc.) i samband med
trygghetsboenden. Sannolikt bedöms dessa subventioner inte stå i strid mot förbudet för stöd till enskilda
näringsidkare då subventionerna beviljas efter ansökan och bedöms på objektiva grunder samt riktas mot alla
som vill bedriva trygghetsboenden.
Finansieringen behöver även bedömas mot EU:s statsstödsregler. Med statsstöd avses stöd som kan hänföras
till stat, kommun eller landsting till en verksamhet som typiskt sett bedrivs på en marknad. Syftet med reglerna
om statligt stöd är att säkerställa att konkurrensförhållandena inom EU inte snedvrids genom att
medlemsstaterna genom antingen stat, kommun eller landsting ekonomiskt gynnar ett visst företag eller viss
produktion. Åtgärder som kan betraktas som statsstöd förutom rena penningbidrag är exempelvis:
borgensåtaganden utan marknadsmässig borgensavgift, lån på icke affärsmässiga villkor, överlåtelse av
kommunalt bolag eller offentligt ägd mark till underpris, köp av varor och tjänster till överpris etcetera. Det
handlar således om olika former av värdeöverföringar från offentlig aktör till annan som inte nödvändigtvis
behöver vara rena penningbidrag.
Det offentliga får med vissa undantag inte lämna stöd förrän det i förhand har godkänts av EU-kommissionen.
Anmälan ska göras via Näringsdepartementet.
Alla stöd som finansieras av med offentliga medel är dock inte statsstöd utan om det offentliga agerar som
vilken annan marknadsaktör som helst så kan det agerandet aldrig träffas av statsstödsreglerna. Den princip
som används vid bedömningen kallas för principen om den marknadsekonomiske investeraren och innebär
enkelt sagt att den offentliga aktörens agerande jämförs med hur en privat aktör agerar. Det vill säga hade en
marknadsekonomisk aktör gjort en motsvarande investering under normala marknadsförhållanden eller inte?
Det finns en risk att så inte är fallet om kommunen överfinansierar bolaget i förhållande till föreningen eller om
bolaget hyr ut fastigheten till underpris.
Till skillnad mot ett kompetensöverskridande av kommunallagen finns det om finansieringen skulle bedömas
utgöra ett otillåtet stöd enligt statsstödsreglerna en reell risk för konsekvenser innebärande att stödet
(skillnaden mellan beviljade villkor och de villkor som skulle anses godtagbara under normala marknadsvillkor)
ska återbetalas.
Angående stöd generellt kan sägas att det finns dock vissa undantag som medför att ett stöd inte anses vara ett
statsstöd, bland annat vissa gruppundantag och så kallade de minimis-stöd. De minimis-stöd enligt den
allmänna förordningen (kommissionens förordning 1407/2013) innebär att en kommun obehindrat kan ge stöd
till ett företag om stödet uppfyller vissa villkor innebärande bland annat att det inte får överstiga 200 000 euro
under en treårsperiod. Därutöver kan diskuteras om inte undantagen för stöd till tjänster av allmänt intresse
kan tillämpas på svaga bostadsmarknader. Om det är aktuellt att ekonomiskt stödja utbyggnaden av
kooperativa hyresrätter och/eller trygghetsboende i sig, dvs. med en insats som inte står i proportion
proportion till ägarförhållandena och den nytta som det medför till kommunen och dess medlemmar, bör
stödfrågan utredas särskilt.
Angående tidigare beviljade stöd till föreningen så är dessa inte föremål för en bedömning inom ramen för
denna utredning. Det kan dock noteras att ett beslut av en kommun normalt kan laglighetsprövas och då
upphävas av domstol om det strider mot lag eller annan författning. I aktuellt fall torde dock dessa beslut ha
vunnit laga kraft och någon annan sanktion i anledning av att ett beslut är fattat i strid med den kommunala
kompetensen finns inte. Däremot finns det fortfarande en risk ur statsstöds synpunkt.
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3. Slutsatser och
rekommendationer
➢ Vi bedömer att kommunen får bygga kooperativa hyresrätter och inrätta trygghetsboenden inom ramen
för den kommunala kompetensen.
➢ Kommunen kan göra detta inom ramen för sitt bostadsbolag eller som delägare i ett annat bolag som
bedriver verksamheten med beaktande av självkostnadsprincipen. .
➢ Det i promemorian föreslagna upplägget bedömer vi som förenligt med kommunalrätten och
statsstödsreglerna om insatsen i bolaget står i proportion till ägarförhållandena. Om ägandet sker
genom det kommunala bostadsbolaget krävs även att kommunen (bostadsbolaget) har ett
bestämmande inflytande över det nya bolaget.
➢ Om det är aktuellt att ekonomiskt stödja utbyggnaden av kooperativa hyresrätter och/eller
trygghetsboende i sig, dvs. med en insats som inte står i proportion till ägarförhållandena och den nytta
som det medför till kommunen och dess medlemmar, bör stödfrågan utredas särskilt.

Closing statement
Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt ovan angivna uppdrag åt Ockelbo kommun. Rapporten är endast
upprättad för vår uppdragsgivares räkning, Ockelbo kommun. I avsaknad av skriftligt godkännande, tar Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB inte något som helst ansvar gentemot någon annan än
uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. Inte heller tas något ansvar för
att rapporten används för andra syften än för dem som förelegat vid uppdragets utförande.
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Bolagsordning för samägt bolag Hästen kooperativ hyresrättsförening och Ockelbo
Kommun
§1 Firma
Bolagets firma är xxxxx
§2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Ockelbo kommun.
§3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning, förvärv och försäljning
av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets ändamål är att uppföra
trygghetsboende i Ockelbo, upplåtna med kooperativ hyresrätt.
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 och högst 200 000 SEK.
§5 Antal aktier
Bolaget skall ha lägst 500 och högst 2 000 aktier.
§6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst noll och högst tre
suppleanter, av vilka Hästen kooperativ hyresrättsförening ska utse två tredjedelar varav en
ska vara ordförande.
§7 Revisorer
Bolaget ska utse en auktoriserad revisor, vilken skall godkännas av årsstämman genom
enhälligt beslut av samtliga aktieägare samt en lekmannarevisor som suppleant, vilken
Ockelbo kommun äger rätt att föreslå årsstämman, så länge kommunen har utställda
borgens- eller garantiåtaganden gentemot Hästen kooperativ hyresrättsförening.
§8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före
bolagsstämman. Kallelsen ske genom e-post.
§9 Ärenden på årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av förslaget till dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller denna bolagsordning.
§10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 jan - 31 dec
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§11 Samtyckes-, Förköps- och Hembudsförbehåll
Överlåtelse av aktier mellan bolagets stiftare kan ske utan nedanstående förbehåll.
a. Samtycke
En aktie får överlåtas till ny ägare endast med samtycke av bolagets styrelse. Den som avser
att överlåta aktie ska således före överlåtelsen ansöka om samtycke hos bolagets styrelse
på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (samtyckesansökan). Samtycke får inte ges
eller vägras för ett mindre antal aktier än samtyckesansökan omfattar. Bolagets styrelse ska
meddela beslut i frågan om samtycke inom tre månader från behörig samtyckesansökan
enligt ovan. Om aktien övertas på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver, ska, om
samtyckesansökan avser överlåtelse genom försäljning, priset motsvara det belopp som på
föreskrivet sätt anges i samtyckesansökan. För övertagande ska inga andra villkor gälla. En
aktieägare som är missnöjd med styrelsens beslut att ge eller vägra samtycke eller med
villkoren med övertagande får väcka talan inom två månader från den dag då bolagets
styrelse på föreskrivet sätt avsände meddelande om sitt beslut i frågan av samtycke. Om
aktien ska övertas av annan på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver, ska priset betalas
inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt
b. Förköp
Den som avser att överlåta en aktie i bolaget till annan ska, innan sådan överlåtelse får ske,
genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av
anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet.
Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.
När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje
förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att
skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från
anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.
Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas
genom lottning av bolagets styrelse, eller om någon förköpsberättigad begär det, av notarius
publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till
tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.
Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville
utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.
Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.
c. Hembud
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i aktiebolaget
har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett
mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nya ägaren av aktien ska genast skriftligen
anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Den nya ägaren ska också visa på vilket sätt
denna har fått äganderätt till aktien.
När anmälan har gjorts om en akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela
detta till varje lösningsberättigad vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd
för bolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos
styrelsen om övergången.
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier, så långt det är möjligt, fördelas
mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget.
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Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet
motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas
inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget hos allmän domstol.
§12 Ärendeberedning
Minst sex veckor före ordinarie bolagsstämman, på vilken bolagets årsbokslut skall
behandlas, skall ägarna på kallelse av styrelsens ordförande sammanträda för diskussion
angående riktlinjerna för årsbokslutet, förvaltningsberättelsen och vinstdispositionen. I frågor,
vilka enligt parts mening är av principiell karaktär i vad avser bolagets framtida verksamhet
eller är av stor ekonomisk betydelse för bolaget, skall på begäran av part i god tid före
frågans behandling på styrelsesammanträde eller på bolagsstämma samråd ske mellan
parterna.
§13 Insyn
Ockelbo kommun ska ges möjlighet att genom egen utsedd lekmannarevisor beredas
tillträde till styrelsemöten och erhålla insyn i styrelsens löpande arbete.
§14 Kvalificerad majoritet i vissa beslut på bolagsstämma
För giltigt beslut i nedanstående frågor rörande Bolaget skall beslut på bolagsstämman
utgöras av den mening som biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.
a.

Vinstutdelning, utöver utdelning enligt 18 kap 11 § aktiebolagslagen.

b.

Beslut om att Bolaget ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag.

c.

Ändring av lokaliseringen av Bolagets verksamhet.

d.

Förvärv, försäljning av fast egendom eller uppförande av byggnad till ett
sammanlagt investeringsbelopp överstigande 100 prisbasbelopp enligt lagen om
allmän försäkring.

e.

Bolagets upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med
bolagets tidigare skulder överstiger ett belopp motsvarande 100 prisbasbelopp
enligt lagen om allmän försäkring.

f.

Bolagets ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans med redan
utestående säkerheter överstiger 100 prisbasbelopp enligt lagen om allmän
försäkring.

g.

Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterföretag.

h.

Avtal eller förändring av avtal med tredje man, om avtalet i väsentlig mån påverkar
Bolagets verksamhet.

§15 Firmateckning
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening, av vilka båda
ägarna ska vara företrädda. Parterna är införstådda med att Bolagets verkställande direktör
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alltid enligt 8 kap. 36 § ABL äger firmateckningsrätt i frågor som faller inom dennes
kompetensområde.
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Hästen kooperativ hyresrättsförening
PM/styrelsen

2019-08-12

Kommunstyrelsen
Ockelbo kommun

Förslag på samägt bolag mellan Hästen kooperativ hyresrättsförening och Ockelbo
kommun
I denna PM önskar styrelsen i Hästen kooperativ hyresrättsförening beskriva ett förslag
hur kommunens bostadsförsörjning för äldre skulle kunna tillförsäkras genom direkt
samarbete mellan föreningen och Ockelbo kommun. Genom detta gemensamma arbete
kan ändamålsenliga trygghetsbostäder uppföras, vilka annars med sannolikhet inte
kommer att kunna komma till stånd. Resultatet ger långsiktiga mervärden för kommunen genom effektivare omsorg för äldre, tryggare och trivsammare boende, umgänge
och gemenskap för hyresgästerna. Därtill kommer positiva effekter för kommunen genom flyttkedjor som innebär att unga familjer kan bo kvar i Ockelbo och att unga familjer från hela regionen Gävle-Sandviken kan hitta ett prisvärt småhusboende i Ockelbo.

Befintligt stöd från kommunen
Ockelbo kommunfullmäktige har redan i beslut (inriktningsbeslut 2015-11-26 § 185)
gett projektet erforderligt stöd genom borgensåtagande under byggtiden samt återbetalningsgarantier efter inflyttning (kommunstyrelsen 2017-10-24 Förlust-och återbetalningsgaranti)
Dessa garantier har emellertid visat sig vara otillräckliga för att erhålla lån från banker.
Några ytterligare åtaganden från kommunen ser vi dock inte behov av, om ett gemensamägt bolag bildas mellan föreningen och Ockelbo kommun. Kommunen har genom
styrelsepost i föreningen redan idag ett engagemang i projektet.

Samägda bolag inom offentlig sektor
Idag finns nära 600 bolag där kommuner och landsting är delägare. Men förekomsten
varierar. En del har många sådana bolag, andra inga alls. Det är vanligare att kommuner
driver verksamheter i delägda bolag än att landsting gör det. Kommunerna samarbetar
oftare med den privata sektorn än vad landstingen/regionerna gör. Kommunerna äger i
regel hälften eller mer i de samägda bolagen. Men det finns också 372 bolag där kommunens eller landstingets/regionens ägarandel är 20 procent eller mindre. Verksamheter
som sköts av bolag där kommunerna ofta är minoritetsägare är exempelvis drift av elnät.
Det finns en rad olika motiv till samägda bolag, det kan i vissa fall röra sig om att uppnå
lokal eller regional utveckling,
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Syfte
Syftet med ett gemensamägt bolag är således att skapa förutsättningar för att uppföra
och förvalta ett trygghetsboende i kv Hästen, Ockelbo kommun. Behovet av anpassade
bostäder för äldre i Ockelbo är stort. Den samhällsekonomiska nyttan av ett trygghetsboende som ger samordningsvinster inom hemtjänst och hemsjukvård och som avlastar
behov av nya särskilda boenden är betydande. Sedan 2016 har Hästen kooperativa hyresrättsförening i samverkan med Ockelbo kommun arbetat för att uppföra ett trygghetsboende i kv Hästen. Medlemmarna har genom medlemsmöten varit involverade i
planeringsprocessen och påverkat projektets utformning. Ett nytt sätt att skapa hållbara
bostäder för framtiden. För att kunna fullgöra projektet har föreningens styrelse konstaterat att samarbetet behöver fördjupas på ett lämpligt sätt.
Genom ett gemensamt bolag, nedan kallat Projektbolaget, kan upphandlingsprocessen
genomföras med ett fortsatt bestämmande inflytande från de framtida hyresgästerna,
samtidigt som Ockelbo kommun och det gemensamägda bolaget, får säkerställt insyn
och kontroll över bygg- och förvaltningsprocessen. Det gemensamägda bolaget ges
större möjligheter till gynnsam finansiering såväl under byggprocessen som i förvaltningsskedet.

Parter
För bildandet av det gemensamägda bolaget står följande två parter;
Hästen kooperativ hyresrättsförening, 769630-8811, nedan kallat Föreningen och
Ockelbo kommun, nedan kallat Kommunen.

Ägarandelar
Hur stor andel en ägare har i ett bolag har betydelse för rättigheter och begränsningar.
Det här är framför allt reglerat i aktiebolagslagen. I en handledning från SKL, ”Att äga
tillsammans”, redovisas villkor för olika ägarandelar;
• Den ägare som har mindre än en tiondel av aktiekapitalet kan drabbas av tvångsinlösen men har också rätt till sådan av en aktieägare som äger mer än nio tiondelar.
• Ägarandelar över tio procent medför rätt att föra skadeståndstalan för bolagets räkning mot styrelse och VD. Man har också rätt att förhindra vissa ändringar av bolagsordningen och rätt att kräva en extra bolagsstämma.
• Vid ägarandelar över 20 procent gäller särskilda redovisningsregler.
• Vid ägarandelar över 33 procent tillkommer ytterligare rätt att hindra ändringar av
bolagsordningen.
• Står två ägare för 50 procent var har ingen ett bestämmande inflytande. Ett sådant kan
dock sägas föreligga om parterna genom avtal har enats om vem som har rätten att utse
ordförande i styrelsen och vid bolagsstämman. Det inflytande betyder dock inte att offentlighetsprincipen gäller.
• Där kommuner och landsting/region har en majoritet av rösterna omfattas bolaget
dock av offentlighetsprincipen liksom lagen om offentlig upphandling.
För att uppnå syftena med Projektbolaget ska Föreningen ha mer än 50 procent av aktierna för att vidmakthålla inflytande över byggprocessen, samtidigt som Kommunen ska
ha kontroll över villkoren i bolagsordningen.
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I detta fall bör således ägarandelen för Föreningen vara mellan 55 och 66 procent, varför
vi föreslår 60/40.

Bolagsordning
Med den föreslagna ägarfördelningen blir bolagsordningens villkor av väsentlig betydelse, inte minst för Bolaget och kommunen. Utöver de obligatoriska uppgifterna i en
bolagsordning;
 Bolagets namn
 Ort där verksamheten ska bedrivas (säte)
 Verksamhetsbeskrivning
 Aktiekapitalets storlek
 Antalet aktier
 Antalet styrelseledamöter
 Antalet revisorer (om revisor ska finnas)
 Sättet för kallelse till bolagsstämma
 Räkenskapsår (t ex kalenderår)
kan bolagsordningen kompletteras med sådana villkor som normalt regleras i ett aktieägaravtal;
 Aktieöverlåtelse
 Utlösen vid dödsfall
 Enskild egendom
 Sammanträde inför bolagsstämma
 Rätt att vara styrelseledamot
 Rösträtt
 Konkurrensförbud
 Konkurs
 Tvist
 Finansiering vid utlösen
Vi förordar att bolagsordningen även omfattar de kompletterande uppgifter som är av
betydelse för parterna, och för kommunen, att det anges i bolagsordningen.

Aktieägaravtal
I aktieägaravtal reglerar parterna hur de skall agera som aktieägare för att kontrollera
bolaget. Aktiebolagsrättsligt har inte ett aktieägaravtal någon verkan för bolaget som sådant, man kan alltså inte bestämma att styrelsen exempelvis måste fatta vissa beslut,
men däremot sker förstås regleringen indirekt genom att ägarna avtalar om hur de kommer rösta vid bolagsstämman, vilken är högsta bestämmande organ i bolaget.
Med principen att reglera alla väsentliga villkor i bolagsordningen minskar behovet av
ett särskilt aktieägaravtal. Vi förordar att det inte upprättas särskilt aktieägaravtal.

Ägardirektiv
Ägardirektiv ska fastställas av stämman och följa vad som regleras i bolagsordningen.
För Kommunen och Bolaget kan kommunens insyn och kontroll regleras genom ägardirektiv. Det kan ske genom att kommunen ges rätt att utse revisor i Projektbolaget, eller

175

4
på annat sätt ges insyn i verksamheten. Det bör även ges riktlinjer för vad som Projektbolaget ska uppföra för slags fastighet, dess omfattning och inriktning på trygghetsboende, upplåtelseformen kooperativ hyresrätt och framtida samarbete med kommunens
omsorgsverksamhet för äldre.
Vidare kan ägardirektivet ange villkor för budgetramar, upptagande av lån samt villkoren för kommunens borgensåtagande samt återbetalningsgaranti gentemot Föreningen.
Bolaget kommer att vara självständigt gentemot kommunen, varför även relationen
gentemot Bolagets ledning bör regleras samt att styrelsen ska arbeta efter den arbetsordning och VD utifrån den instruktion som stämman fastställer.

Styrelse och ordförande
Styrelsen bör vara sammansatt av företrädare för Kommunen, dess styrelse och/eller
ledning, samt företrädare för Föreningen, dess styrelse och/eller medlemmar där Föreningen ges ordföranderollen. Föreningen kommer att ha en majoritet av rösterna i styrelsen.

VD
Projektbolaget bör ledas av en extern VD som inte har något ägarinflytande i bolaget. Sedan projektet startade har konsulterna Lars Malmgren, Nybo Bostadsutveckling, och
Lennart Sjögren, Analys & Utveckling AB, svarat för Föreningens löpande projektutveckling gentemot Föreningens styrelse. Idag är Lars Malmgren Föreningens ordförande.
För det operativa ansvaret har Lennart Sjögren svarat gentemot Föreningen och dess
stämma. Vi förordar att Lennart Sjögren ges uppdrag att på timbasis ersättas som VD för
det fortlöpande operativa ansvaret i den fortsatta byggherreprocessen enligt upprättad
VD-instruktion.

Projektet Hästen
Föreningen har sedan 2016 en gällande markanvisning på Hästen 8. I dialog med berörda medlemmar har arkitekt SAR Johan Skoog tagit fram färdiga bygglovshandlingar,
omfattande 16 lägenheter, samlingslokal och gästlägenhet i kv Hästen. Föreningen har
vidare tagit fram ett prospekt som beskriver projektet och idag finns 17 köande medlemmar, 4 st stödjande medlemmar och 9 st tecknade sk förhandsavtal. Föreningen
samarbetar med svensk Fastighetsförmedling för förmedlingen av lägenheterna.
Föreningen har vidare tecknat ett partneringavtal med Kusbo Byggentreprenad för genomförande av projektet enligt de funktionsbeskrivningar och ritningar som medlemmarna godkänt. Bygglov har sökts 2017-02-24 och handläggningen har efter beslut i
föreningens styrelse återupptagits i våras.

Projektbolaget
För att ta projektet vidare i det tidiga skedet kommer ett nybildat Projektbolag att med
nya förutsättningar kunna återuppta förhandlingar med kreditgivare. Projektbolagets
gemensamma styrka kan då visa att det finns tillräcklig efterfrågan genom tecknade förhandsavtal och köande medlemmar, finansiell styrka genom Ockelbo kommun samt genomförandeförmåga genom professionell ledning och kommunens borgensåtagande.
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Projektbolagets ledning kommer självständigt att teckna entreprenadavtal med Kusbo,
förhandla fram lånelöfte från bank, ansluta ytterligare medlemmar, ansöka om investeringsstöd för trygghetsboende, teckna blockhyresavtal med Föreningen samt genomföra
övriga utredningar för att som byggherre erhålla bygglov och startbesked. Härefter
kommer ledningen att företräda bolaget i byggmöten och vid besiktningar, teckna hyresavtal och uppta de boende medlemmarnas upplåtelseinsatser samt teckna förvaltningsavtal med Ockelbogårdar som härigenom kommer att få ett nytt förvaltningsobjekt.
Detta utan att på något sätt belasta Kommunen under genomförandetiden.

Efter färdigställandet
När bygget är klart kommer Projektbolaget att vara fastighetsägare och Föreningen
blockhyresgäst, som i sin tur hyr ut lägenheterna till dess medlemmar, samt Ockelbogårdar att ha förvaltningen av huset.
Kommunens beslutade åtagande 2017-10-24 gentemot föreningen om förlust-och återbetalningsgaranti kvarstår. Beslutet är villkorat av att 12 förhandsavtal tecknas.
Det är sedan upp till Parterna att närhelst härefter avtala om en aktieöverlåtelse av Föreningens aktier till t ex Ockelbogårdar, i det fall Parterna önskar renodla sina roller.

Tidplan
Föreningen önskar härmed fortsätta dialogen med kommunen och Ockelbogårdar för att
inleda processen för bildande av ett Projektbolag enligt riktlinjerna i denna PM. Vid positivt beslut från kommunen och Bolaget, kan Föreningens vid en extra föreningsstämma
fatta beslut. Härefter bildas bolaget omgående varefter allt idag vilande arbete återupptas. Byggstart kan då ske tidigast i kvartal fyra 2019 med inflyttning före utgången av
2020.
För Hästen kooperativ hyresrättsförenings styrelse

Lars Malmgren
ordförande
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Biblioteksplan Ockelbo kommun 2019-2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Biblioteksplan Ockelbo kommun 2019-2021 antas.
Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner och landsting anta
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.
Beslutsunderlag
Biblioteksplan 2019-2021
Protokollsutdrag Utbildnings- och kulturnämnden 2018-10-17, §60

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-10
Kommunstyrelsen

§ 137

Dnr 2019/00541

Biblioteksplan Ockelbo kommun 2019-2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Biblioteksplan Ockelbo kommun 2019-2021 antas.
Ärendebeskrivning
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner och landsting anta
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.
Beslutsunderlag
Biblioteksplan 2019-2021
Protokollsutdrag Utbildnings- och kulturnämnden 2018-10-17, §60

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-17
Utbildnings- och kulturnämnden
§ 60

Dnr 2018/00270

Biblioteksplan Ockelbo folk- och skolbibliotek, 20192021
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Biblioteksplanen 2019-2021 antas med tillägg § 8 Bibliotekslagen:
Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för
att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat
genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.
Ärendebeskrivning
En revidering har gjorts av tidigare biblioteksplan som gällde 2015-2018.
Beslutsunderlag
Biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2019-2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BIBLIOTEKSPLAN

Folk- och skolbibliotek 2019-2021
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LAGAR OCH RIKTLINJER
Bibliotekslagen:
4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland
annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av
information.
5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer
som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på
•
de nationella minoritetsspråken,
•
andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
•
lättläst svenska.
6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.
Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.
7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till
läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.
Skollagen (Skolbibliotek):
10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.
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Unesco folkbiblioteksmanifest:
”Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom
välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll
i samhällslivet. Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och
obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en
grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för
den enskilde och för olika grupper i samhället”.
Unesco Skolbiblioteksmanifest:
”Skolbibliotekets personal ger stöd vid användning av både tryckta och elektroniska informationskällor, alltifrån skönlitteratur till
facklitteratur från både egna och andras samlingar. Skolbibliotekens material är ett värdefullt komplement till läromedel och i
undervisningen. Erfarenhet visar att elevernas förmåga att läsa, skriva, lösa problem och utnyttja informationsteknik förbättras när
bibliotekarien och lärare samarbetar. Skolbiblioteket är till för alla i skolsamhället, oavsett ålder, ras, kön, religion, nationalitet,
språk, befattning eller social status. Skolbiblioteket skall erbjuda alternativ för dem som inte kan ta del av gängse material och
tjänster. Tillgänglighet till skolbibliotekets samlingar och tjänster bör i enlighet med FN:s allmänna deklaration om de mänskliga
rättigheterna inte underkastas någon form av ideologisk, politisk, eller religiös censur eller kommersiella påtryckningar”.
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VISION 2030

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

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

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

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

Vi tror på frihet, demokrati och utveckling i en trygg och välkomnande miljö.
Folkbiblioteket i Ockelbo är en mötesplats för alla, dit människor i samtliga åldrar och ursprung vänder sig för att söka kunskap,
låna böcker och andra medier. Deltagande i HelGe-samarbetet ger oss en större möjlighet att tillgodose samhällets behov och
därmed främja det livslånga lärandet.
Vi strävar efter att alla ska känna sig välkomna till biblioteket, för att mötas och ta del av våra resurser och kompetenser. I
tidningsrummet träffas många invånare dagligen, för att ta del av vårt varierande tidskriftsbestånd och för att samtala med andra
biblioteksbesökare och med personalen. Studenter kommer till oss för att söka kunskap och stöd inför skoluppgifter, eller för att
träffas och läsa en bok i bibliotekets harmoniska rum.
Nyanlända är aktiva låntagare, som vi erbjuder stöd och litteratur i det svenska språket samt deras modersmål. Vi verkar för att
målgruppen ska få så goda förutsättningar som möjligt att etablera sig i samhället.
Vi är en aktiv och utåtriktad verksamhet som arbetar med att stimulera fantasi, främja läslusten och bidra med kulturella
upplevelser. Vi når bland annat ut till kommunens skolor med läsfrämjande initiativ, såsom bokprat. Biblioteket har ett gynnsamt
samarbete med BVC, där en av föräldragruppens träffar förläggs i biblioteket. Under träffarna presenterar bibliotekarien olika
böcker för både barn och deras föräldrar, informerar om språkutveckling, bibliotekets lånekort och låneregler.
Personalen cirkulerar i det lättillgängliga biblioteket för att vägleda, serva och informera besökarna om olika slags litteratur, visa
och demonstrera olika digitala hjälpmedel. Allt för att uppfylla låntagarens efterfrågan och behov.
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FOLKBIBLIOTEKET ERBJUDER:
•
•
•
•
•
•
•

Teater – Vi erbjuder teaterföreställningar för barn, detta för att stimulera fantasi och bidra med kulturella upplevelser.
Språkpiller – Projektet språkpiller avser medier som är speciellt anpassade till barn och unga med försenad språkutveckling.
Äppelhyllan - Biblioteket har olika typer av anpassade medier Äppelhyllan är för barn. I Äppelhyllan finns till exempel
medier med teckenspråk, bliss, punktskrift och taktila bilderböcker.
Boklek – Bokaktiviteter för förskoleklass, som vi ska på ett glädje- och lekfullt sätt förmedla vad ett bibliotek är för något,
vad man kan göra här, hur man hanterar en bok samt så får de sitt första lånekort med en gåvobok.
Digitala medier – Vi erbjuder tillgång och stöd i olika digitala medier. Vi vill vägleda allmänheten i
informationssökningsprocessen och uppmärksamma ett källkritiskt tänkande.
Bokprat och boksamtal – Vi ska arbeta för att främja barn och ungas läslust genom att erbjuda bokprat till kommunens
skolor. Vi vill utveckla elevernas läsförståelse och läsförmåga, genom att samtala kring och diskutera böcker tillsammans.
Högläsning – Vi erbjuder högläsning på trygghetsboende, detta för att sätta guldkant på tillvaron.
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VI VILL SÄTTA BARNETS BÄSTA
I FRÄMSTA RUMMET!
I Ockelbos folkbibliotek finns avdelningar för barn-och ungdomslitteratur.
I kommunens grundskolor finns det skolbibliotek. Perslundaskolan har en anställd skolbibliotekarie. Vid Gäveränge och
Åbyggeby finns det lärarpersonal som ansvarar för skolbiblioteket.
I kommunens bibliotek arbetar vi utifrån FN:s barnkonvention och utgår från följande grundläggande principer:
•
”Barnets bästa kommer i främsta rummet”
•
”Alla barn är lika mycket värda”
•
”Uppmärksamma barn och ungas yttrandefrihet”

187

I SKOLBIBLIOTEKET VILL VI:
•
•
•
•
•
•

Utveckla barn och ungas läsförståelse och läsförmåga
Stimulera till kreativ och personlig utveckling
Vägleda barn och ungdomar i deras sökande efter information och kunskap
Erbjuda undervisning om sociala medier
Erbjuda undervisning i informationssökningsprocessen, liksom uppmärksamma elevernas förståelse för källkritiska
förhållningssätt och strategier
Erbjuda eleverna handledning och uppmuntra användningen av digitala medier, som fungerar som stöd i undervisningen.

Enligt bibliotekslagen framgår det att:
”bibliotek ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Vidare framgår att litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i
övrigt ska främjas”.
Med skolbiblioteket avser Skolverket:
”en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i
skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande”.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-08-22

1(1)
Referens

KS 2019/00473

Kommunkontoret
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Upphävande av styrdokument inom bygg- och
miljöområdet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Styrdokument enligt förteckning upphävs
2. Övriga styrdokument som är beslutade av den tidigare Bygg- och
miljönämnden samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden upphävs.
3. Styrdokumenten upphör att gälla 31 december 2019

Sammanfattning av ärendet
Under 2019 har styrdokument vid Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning inventerats i syfte att ta bort inaktuella dokument
samt säkerställa att nuvarande styrdokument är aktuella.
Lista över styrdokument som ska upphöra framgår av bifogad förteckning. För
vissa dokument har det funnit svårigheter att hitta beslutet om antagande, då
framgår enbart dokumentnamnet i förteckningen.
De styrdokument som var antagen av tidigare nämnderna i respektive
kommunerna fortsatte gälla vid sammanslagningen till Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd. För att säkerställa att samtliga styrdokument upphör
föreslås även styrdokument som inte framgår att företeckningen att upphävas.
Styrdokumenten föreslås upphöra den 31 december 2019 för att säkerställa att
styrdokument som behöver revideras hinner arbetas fram.

Beslutsunderlag
VGS § 109, upphävande av styrdokument
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-10
Kommunstyrelsen

§ 140

Dnr 2019/00473

Upphävande av styrdokument (VGS)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Styrdokument enligt förteckning upphävs.
2. Övriga styrdokument som är beslutade av den tidigare Bygg- och
miljönämnden samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden upphävs.
3. Styrdokumenten upphör att gälla 31 december 2019.
Ärendebeskrivning
Under 2019 har styrdokument vid Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning inventerats i syfte att ta bort inaktuella
dokument samt säkerställa att nuvarande styrdokument är aktuella.
Lista över styrdokument som ska upphöra framgår av bifogad förteckning.
För vissa dokument har det funnit svårigheter att hitta beslutet om antagande,
då framgår enbart dokumentnamnet i förteckningen.
De styrdokument som var antagen av tidigare nämnderna i respektive
kommunerna fortsatte gälla vid sammanslagningen till Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd. För att säkerställa att samtliga styrdokument
upphör föreslås även styrdokument som inte framgår att företeckningen att
upphävas.
Styrdokumenten föreslås upphöra den 31 december 2019 för att säkerställa
att styrdokument som behöver revideras hinner arbetas fram.
Beslutsunderlag
Förteckning över styrdokument, Ockelbo kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förteckning över styrdokument, Ockelbo kommun
Förteckning över styrdokument inom Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som ska upphävas.
Diarienummer: VGS2019/51
Dokumentnamn

Antagen av

Datum och §

Policy för uppskov gällande utsläppsförbud från enskilda avloppsanläggningar

Bygg- och miljönämnden
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden

2013-02-18, § 21

Nämndbeslut Gratis vattenprov barnfamilj Ockelbo
Nämndbeslut Gratis vattenprov utökat med radonprov
Riktlinjer vid nyetablering av bebyggelse/hästhållning inom Ockelbo kommun

Kommunfullmäktige
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1987-09-14 § 61
1995 § 130
2009-05-04, § 31

Diarienummer
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-08-25

1(1)
Referens

KS 2019/00472

Kommunkontoret
Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Reglemente för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd - revidering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderat reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd antas.
2. Reglemente gäller från den 1 oktober 2019, varvid tidigare reglemente
upphör att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Det har skett förändringar som medför att reglementet för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd är i behov av revidering.
Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft
och ersätter tidigare tobakslag samt lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har ansvara
för kommunernas skyldigheter enligt både tobakslagen samt lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare vilket medför att nämnden
föreslås ha fortsatt ansvar för lagen om tobak och liknande produkter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-27, Dnr VGS2019/46
Reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd med giltighet fr o
m 1 november 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-10
Kommunstyrelsen

§ 143

Dnr 2019/00472

Reglemente för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderat reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
antas.
2. Reglemente gäller från den 1 oktober 2019, varvid tidigare reglemente
upphör att gälla.
Ärendebeskrivning
Det har skett förändringar som medför att reglementet för Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd är i behov av revidering.
Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i
kraft och ersätter tidigare tobakslag samt lagen om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har
ansvara för kommunernas skyldigheter enligt både tobakslagen samt lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare vilket medför att
nämnden föreslås ha fortsatt ansvar för lagen om tobak och liknande
produkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-27, Dnr VGS2019/46
Reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd med giltighet
fr o m 1 november 2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reglemente för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd
Antagen av kommunfullmäktige i Hofors 2019-xx-xx § x
Antagen av kommunfullmäktige i Ockelbo 2019-xx-xx § x
Antagen av kommunfullmäktige i Sandviken 2019-xx-xx § x
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta
reglemente samt det ingångna samverkansavtalet mellan kommunerna för
den gemensamma nämnden.
Sandvikens kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i
Sandvikens kommuns organisation.
Nämndens uppgifter
§ 1 Verksamhetsområde

Den gemensamma nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter
enligt:
Miljö- och livsmedelsområdet
• De uppgifter som enligt miljölagstiftningen ankommer på kommunen
som tillsynsmyndighet enligt svensk lagstiftning och EU-lagstiftning.
• De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
• De uppgifter som enligt livsmedelslagstiftningen ankommer på
kommunen som kontrollmyndighet enligt svensk lagstiftning och
EU-lagstiftning.
• Uppgifter enligt Lag om foder och animaliska biprodukter.
• De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom livsmedels- och foderkontrollområdet.
• Beredning och planering i samhällsbyggnadsfrågor inom
miljöområdet.
Plan- och byggområdet
• Nämnden är kommunernas byggnadsnämnd i enlighet med plan- och
bygglagstiftningen inom svensk lag och EU-lagstiftning.
• De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.
• Beredning och planering i samhällsbyggnadsfrågor såsom den
kommunala fysiska planeringen avseende detaljplaner och
områdesbestämmelser.
• Nämnden får anta en detaljplan som inte är av stor vikt eller har
principiell betydelse.
• På uppdrag av respektive kommun svara för kommunens strategiska
arbete för samhällsutveckling såsom fysisk översiktsplanering och
bostadsförsörjningsprogram.

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.
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Prövning och tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning.
Bevakning av det allmännas intresse enligt fastighetsbildnings-,
anläggnings- och ledningsrättslagarna.

Geografisk information
• Hålla kommunernas primärkartor.
• Mät-, kart- och beräkningsverksamhet.
• Ansvara för utveckling och samordning av kommunernas geografiska
informationssystem (GIS).
• Ansvara för adressättning enligt Lag om lägenhetsregister.
Trafik
• Nämnden är kommunernas trafiknämnd i enlighet med
trafiklagstiftningen med ansvar för bland annat lokala
trafikföreskrifter och prövning av parkeringstillstånd enligt
trafikförordning.
• Flyttning av fordon enligt Lag om flyttning av fordon i vissa fall.
• Kommunernas ansvar enligt Sjötrafikförordning.
• Samråd enligt Svävarfartsförordning.
Övriga tillsynsområden
• Lag om tobak och liknande produkter
• Kontroll enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
• Tillsyn av solarieverksamhet enligt Strålskyddslag.
• Tillsyn enligt Lag om sprängämnesprekursorer.
Övriga områden
• På uppdrag av respektive kommun svara för strategiskt miljöarbete.
• Ansvar för kommunal energi- och klimatrådgivning inom ramen för
åtagandet enligt Förordning om bidrag till kommunal energi- och
klimatrådgivning.
• Ansvar för att samordna kommunernas klimatanpassningsarbete.
• Nämnden är kommunernas naturvårdsorgan.
• Ansvar för kalkning (åtgärder vid försurning).
• Ansvar för uppgifter rörande bostadsanpassningsbidrag enligt Lag
om bostadsanpassningsbidrag.
För Sandvikens och Hofors kommuner
Ansvara för:
• Skyddsjakt enligt Jaktförordning.
För Sandviken och Ockelbo kommuner
Ansvara för:
• Beredning och namnsättning av allmänna platser och gator.
För Hofors kommun
Svara för:
• Kommunens kontakt mot Region Gävleborg i färdtjänst- och
riksfärdtjänstsfrågor.
För Sandvikens kommun
Ansvara för:
• Kommunens uppgifter enligt Lag om färdtjänst och Lag om
riksfärdtjänst samt för anordnande av skolskjutsar enligt Skollag.
• Bidrag till enskild väghållning och vägföreningar.
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Yttranden enligt ordningslagen rörande användning av offentlig plats.

Svara för:
• Samråd och samordning med Region Gävleborg kring kollektivtrafik.
• Kommunal lantmäterimyndighet med ansvar i enlighet med Lag om
kommunal lantmäterimyndighet.
Nämnden ska inom sitt ansvarsområde:
Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom
kommunerna och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i
frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning. Nämnden ska
verka för en god bebyggd miljö samt en god stads- och
landsbygdsutveckling.
Nämnden ska i sitt arbete beakta miljö-, likabehandlings-, jämställdhets-,
integrations-, mångfalds- och folkhälsofrågor, frågor som rör personer med
funktionsnedsättning samt intentionerna i Förenta Nationernas
barnkonvention.
Nämndens förvaltning ska delta i respektive kommuns krisorganisation
utifrån respektive kommuns behov och de möjligheter som ges enligt lag.
Nämnden ska samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda
vilkas arbete och intressen rör nämndens verksamhet.
Nämnden ansvarar för att informera externt och internt inom
verksamhetsområdet samt att allmänhet och företag får den service som
anges i förvaltningslagen.
Övriga uppgifter
Nämnden ska ansvara för de uppgifter som med stöd av lag eller annan
författning överlämnas från statliga myndigheter och som
kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar ska ligga inom nämndens
verksamhetsområde. Nämnden ska i övrigt fullfölja de uppdrag som
respektive kommunfullmäktige ger nämnden.
§ 2 Ledning, styrning och uppföljning

Den gemensamma nämnden ska leda och samordna verksamheten inom
nämndens ansvarsområde. Nämnden ska utforma övergripande mål,
riktlinjer och ramar för styrning av verksamheten samt ansvara för att de, av
respektive kommun-fullmäktige, fastställda målen för verksamheten
efterlevs.
Nämnden ska övervaka efterlevnaden av de lagstiftningar som reglerar
nämndens ansvarsområde och med stöd av dessa meddela föreskrifter och
beslut. Nämnden ansvarar för reformering av sitt regelbestånd.
Nämnden ska arbeta med kvalitetsarbete och ta till vara de möjligheter som
lagstiftningen ger till att förenkla och underlätta för den enskilde.
Information, råd och upplysning ska vara en naturlig del av verksamheten.
Nämnden ska särskilt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta
de initiativ som behövs och i det arbetet ta nödvändiga kontakter samt
samarbeta med andra myndigheter, organisationer och enskilda vars
verksamhet berörs.
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de
upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, annan
196

Sida

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

4(9)

nämnd eller kommunalförbund i någon av de samverkande kommunerna. På
samma sätt ska nämnden svara på remisser och avge yttranden i övrigt inom
sitt verksamhetsområde som inte är av strategisk eller kommunövergripande
betydelse.
Nämnden får tillämpa och efter delegation ändra taxor i enlighet med av
respektive fullmäktige fastställda beslut.
Nämnden ska tillse att den löpande förvaltningen sköts rationellt och
ekonomiskt samt i enlighet med de föreskrifter som kan finnas i lag eller
förordning eller som bestämmelse i detta reglemente. Nämnden kan
omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade
verksamhetsvolymen och av respektive fullmäktige beslutad beloppsram och
andra riktlinjer.
Ärenden i nämnden får väckas av medlem i den gemensamma nämnden
genom framställan från respektive kommunfullmäktige eller
kommunstyrelse.
Nämnden ska samråda med medlemmarna innan beslut fattas om att ändra
befintlig verksamhet eller om ändringen är av principiell beskaffenhet, av
större ekonomisk betydelse eller annars av större vikt.
Ledamöterna i de fullmäktige som är medlemmar i nämnden äger rätt att
ställa frågor och interpellationer inom nämndens verksamhetsområde.
§ 3 Nämndens ställning

Nämnden fattar beslut i Sandvikens kommun och ingår avtal för Sandvikens
kommuns räkning. Sandvikens kommun har därför att hantera och svara för
civilrättsliga krav som en utomstående part kan komma att ställa på grund av
annat avtal som nämnden ingått. Sandvikens kommun har regressrätt mot
övriga samverkande parter med anledning av eventuella civilrättsliga krav
som riktas mot Sandvikens kommun enligt ovanstående.
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom sitt verksamhetsområde
Nämnden får själv eller genom ombud föra de samverkande kommunernas
talan i mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde. Nämnden äger i
sådana mål och ärenden rätt att på kommunernas vägnar träffa
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och
sluta andra avtal.
Kommunmedlemmar i de samverkande kommunerna har rätt att få
lagligheten av nämndens beslut prövad enligt bestämmelserna i
kommunallagen.
§ 4 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två
gånger per år redovisa till respektive fullmäktige hur de har fullgjort de
uppdrag som full-mäktige har lämnat till dem i reglementet.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur de uppdrag som
delegerats till den fullgjorts.
Redovisningen ska ske enligt riktlinjer som fastställts av respektive
fullmäktige. Redovisningen lämnas till respektive kommunstyrelse.
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Nämnden ska tillse att respektive kommunstyrelse får rapporter om den
ekonomiska ställningen och hur verksamheten utvecklas enligt
överenskommen plan samt till respektive fullmäktige årligen lämna en
redogörelse över föregående års verksamhet.
§ 5 Arkiv

Nämnden är ansvarig för vård och förvaring av verksamhetens
arkivhandlingar enligt Sandvikens kommuns arkivreglemente.
§ 6 Förvaltningsorganisation

Under nämnden lyder en förvaltning benämnd Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig
och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och
styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
§ 7 Personalansvar

Nämnden har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för förvaltningens personal.
Nämnden ska inom sin verksamhet ansvara för frågor rörande förhållandet
mellan nämnden som arbetsgivare och dess arbetstagare, förutom i frågor
inom kommun-styrelsens ansvarsområde.
§ 8 Personuppgifter

Nämnden är inom sin verksamhet personuppgiftsansvarig enligt
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april
2016 (”Dataskyddsförordningen”) samt nationell lagstiftning i anslutning till
Dataskyddsförordningen.
Nämnden ska utse ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet ska rapportera till personuppgiftsansvarig nämnd.
Nämnden är i sin roll som personuppgiftsbiträde till andra nämnders
behandling av personuppgifter skyldig att följa Dataskyddsförordningen
samt nationell lagstiftning i anslutning till dataskyddsförordningen och
instruktioner från personuppgiftsansvarig nämnd. Nämnden ska vidta
samtliga åtgärda som anges i Artikel 28 Dataskyddsförordningen.
Dataskyddsombudet ska rapportera personuppgiftsbiträdesfrågor till
förvaltningschef.
§ 9 Sammansättning

Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare, varav Sandvikens
kommun utser 5 ledamöter och ersättare, Hofors 3 ledamöter och ersättare
och Ockelbo 3 ledamöter och ersättare.
Nämnden ska ha en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande
som utses av Sandvikens kommunfullmäktige. Ordföranden ska komma från
Sandviken. Förste vice respektive andre vice ordföranden ska komma från
Hofors och Ockelbo.
Nämnden beslutar själv om utskott ska inrättas. Inrättas inget utskott ska
nämnden ha ett presidium som består av ordförande och de två vice
ordförandena.
198

Sida

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

6(9)

§ 10 Mandatperiod

Den första mandatperioden för den gemensamma nämnden ska löpa från och
med den 1 april 2016 till och med den 31 december 2018. Därefter ska
mandatperioden vara 4 år från och med den 1 januari året efter det att
allmänna val hållits i hela landet.
§ 11 Presidieberedning

Om nämnden har ett presidium enligt 9 § ska de ärenden som ska avgöras av
nämnden i dess helhet beredas av presidiet om beredning behövs. Presidiet
be-stämmer dag och plats för sina sammanträden. Protokoll behöver inte
föras från presidieberedningen.
§ 12 Utskott

Vid behov har nämnden rätt att inrätta ett utskott. Ett utskott är en mindre del
av den beslutande nämnden med särskild uppgift som ska definieras av
nämnden.
Om nämnden inrättar ett utskott beslutar den om antal ledamöter och
ersättare. Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland nämndens
ledamöter, en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande.
Utskottet sammanträder på tid och plats som det själv bestämmer. Utskottet
sammanträder när ordföranden anser att det behövs eller när minst två
ledamöter begär det. I övrigt ska vad som föreskrivs för nämnden i dess
reglemente om arbetsformer även gälla för utskottet i tillämpliga delar.
§ 13 Ordförande

Det åligger nämndens ordförande att med uppmärksamhet följa frågor av
betydelse för verksamhetens utveckling och ekonomiska intressen samt
effektiviteten i verksamheten. Ordförande ska vidare ta initiativ i dessa
frågor samt främja sam-verkan mellan nämnden och de samverkande
kommunernas övriga nämnder. Ordförande representerar nämnden vid
uppvaktningar, konferenser och samman-träde om inte nämnden bestämt
annat.
§ 14 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller någon av vice ordförandena kan delta i ett helt
sammanträde, eller del av sammanträde, fullgör den ledamot med längst
tjänst-göringstid i nämnden ordförandens uppgifter. Vid lika tjänsteålder
fullgör den till levnadsålder äldste ledamoten dessa uppgifter.
Om ordföranden p.g.a. sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
upp-draget, för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
§ 15 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde, eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Om det inte finns någon ersättare
närvarande från den frånvarande ledamotens kommun ska ersättare från
samma parti som den ordinarie ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.
Saknas ersättare från samma parti ska ersättare inträda för tjänstgöring i den
ordning övriga partier är representerade i nämnden. En ersättare som har
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börjat tjänstgöra har dock företräde före annan ersättare oberoende av
turordningen.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om ersättare trätt in i ledamotens ställe.
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträdet även när de inte
tjänstgör, men inte i beslutet eller rätt att få sin mening antecknad i
protokollet.
§ 16 Anmälan av förhinder

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller
del av ett sammanträde ska meddela detta till sitt parti som snarast meddelar
namn på ersättare till nämndsekreteraren.
§ 17 Närvarorätt för kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd och oppositionsråd från medlemskommunerna får närvara vid
nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätt gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon
enskild.
§ 18 Jäv och andra hinder

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får tjänstgöra igen, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 19 Tidpunkt och offentlighet för sammanträden

Nämnden sammanträder på de dagar och tider som nämnden bestämmer.
Sammanträden ska dessutom hållas om minst en tredjedel av nämnden begär
det eller ordföranden anser att det behövs.
Nämnden får besluta att ett sammanträde ska vara offentligt. Nämndens
samman-träde ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
1. som avser myndighetsutövning, eller
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
§ 20 Kallelse

Ordföranden ansvarar för kallelse till sammanträde. Kallelsen ska vara
elektronisk, i undantagsfall skriftlig, med uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt
till annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet. Kallelse ska
skickas minst sju kalenderdagar 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.
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När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde
ska den ledamot som har längst tjänstgöringstid i nämnden göra detta. Vid
lika tjänsteår fullgörs uppgiften av den till levnadsåldern äldste ledamoten.
Ersättare ska tillställas kallelse till alla sammanträden med nämnden.
§ 21 Ärenden i nämnd på initiativ av nämndsledamot

Ärenden ska vara skriftliga och undertecknade av en eller flera ledamöter.
Ett ärende kan bara behandlas i sak i nämnden om det ligger inom nämndens
befogenhetsområde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma ärende.
Ett ärende väcks vid ett sammanträde med nämnden.
En ersättare i nämnden får väcka ett ärende bara när ersättaren tjänstgör som
ledamot vid ett sammanträde.
§ 22 Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och ledamot. Nämnden kan besluta att en
paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan
justering sker.
Anslagsbevis ska anslås på var och en av de samverkande kommunernas
anslagstavla. Protokollet i sin helhet ska finnas på respektive kommun.
Nämndens sekreterare har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll
har anslagits på de olika anslagstavlorna. Anslagstiden räknas från dagen när
sista protokollet blivit anslaget på någon av kommunernas anslagstavla.
§ 23 Reservation

Om 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.
§ 24 Delgivning

Handlingar som ska delges nämnden lämnas till ordföranden,
förvaltningschef eller annan anställd som nämnden utser.
§ 25 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne, av 1: e vice
ordförande eller 2: e vice ord-förande i nämnd ordning, och kontrasigneras
av förvaltningschef.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
§ 26 Anmälan om delegationsbeslut

Beslut som fattas på delegation från nämnden ska anmälas till nämnden.
Delegationsbeslut anmäls genom att särskild beslutsförteckning lämnas till
nämnden. Förteckningen sammanställs inför varje nämndssammanträde.
§ 27 Revision och ansvarsfrihet

Den gemensamma nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de
sam-verkande kommunerna.
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Frågan om ansvarsfrihet ska prövas av kommunfullmäktige i var och en av
de samverkande kommunerna.
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Datum

Diarienummer

2019-05-27

VGS2019/46

Emelie Jonsson, 026-24 11 54
emelie.jonsson@sandviken.se
Kommunfullmäktige i Sandvikens, Ockelbo och Hofors

Reglemente för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Sandviken, Ockelbo respektive Hofors föreslås
besluta att
1. anta nytt reglemente för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd.
2. nytt reviderat reglemente gäller från den 1 oktober 2019, varvid
tidigare reglemente upphör att gälla.
Sammanfattning
Det har skett förändringar som medför att reglementet för Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd är i behov av revidering.
Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i
kraft och ersätter tidigare tobakslag samt lagen om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har
ansvara för kommunernas skyldigheter enligt både tobakslagen samt lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare vilket medför att
nämnden föreslås ha fortsatt ansvar för lagen om tobak och liknande
produkter.
Hofors kommun har dessutom för avsikt att lämna över ansvaret för
kontakten mot Region Gävleborg gällande frågor angående färdtjänst och
riksfärdtjänst. Detta handlar om att ta emot statistik, information, etc. från
Region Gävleborg. Ansvaret för kommunens uppgifter angående färdtjänst
och riksfärdtjänst föreslås inte ändras utan kommer fortsatt ligga kvar på
Region Gävleborg för Hofors kommun.
Det nya reglementet förslås börja gälla den 1 oktober 2019 varvid det
tidigare reglementet upphör att gälla.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-27, Dnr VGS2019/46

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

Postadress

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Besöksadress

Telefon

Stadshuset, Odengatan 37

026-24 00 00

E-post

vgs@sandviken.se
Hemsida
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Organisationsnr

212000-2346

Datum

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

2019-05-27

Diarienummer

VGS2019/46

Reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Protokollsutdrag skickas till
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se
Kommunstyrelse i Sandviken, Hofors och Ockelbo
Emelie Jonsson, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Underskrifter
Maria Wikström
Samhällsbyggnadschef

Emelie Jonsson
Verksamhetsutvecklare
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Referens

KS 2019/00471

Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Ändring av taxa för tillsyn enligt tobakslagen m. fl.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. fastställa avgifter för ansökan om tobakstillstånd och tillsynsavgifter för
kontroll av tobakstillstånd enligt förslag på ändringar i taxa för tillsyn enligt
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
2. ansökningsavgifterna och anmälningsavgifterna ska börja gälla den 1
oktober 2019,
3. de nya tillsynsavgifterna ska börja gälla den 1 januari 2020
4. tidigare beslutad avgift för elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
samt kontroll av försäljning av receptfria läkemedel ska kvarstå

Sammanfattning av ärendet
Förändringar i tobakslagen
Den 12 december 2018 beslutade riksdagen att införa en ny lag, Lag om
tobak och liknande produkter (2018:2088), som börjar gälla den 1 juli 2019.
Till skillnad mot tidigare då försäljning av tobaksvaror krävde anmälan
införs nu en tillståndsplikt för handel med tobak. Huvudsyftet med
tillståndsplikten är att förhindra den illegala handeln med tobaksprodukter.
Kommunen får även ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med tidigare
tobakslag. Tillsynsansvaret utökas också till att avse partihandlare.
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare fortsätter att
endast vara anmälningspliktiga men överförs från tidigare Lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) till Lagen om
tobak och liknande produkter.
Rätten att ta ut avgifter
Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggningen av tobaksansökan
och för den tillsyn som utförs på tillståndspliktig och anmälningspliktig
försäljning. Detta regleras i kommunallagen och den nya tobakslagen.
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnds, VGS) förslag till beslut är att
ansökningsavgifterna och anmälningsavgifterna ska börja gälla den 1
oktober 2019.
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Datum

Ockelbo kommun

2019-08-25

KS 2019/00471

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-05, VGS2019/45
2. Förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel (med markerade förändringar av taxan)

3. Taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
med förslag till ändringar markerade (förslag till ny taxa)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-10
Kommunstyrelsen

§ 142

Dnr 2019/00471

Ändring av taxa för tillsyn enligt tobakslagen m. fl.
(VGS)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. fastställa avgifter för ansökan om tobakstillstånd och tillsynsavgifter för
kontroll av tobakstillstånd enligt förslag på ändringar i taxa för tillsyn enligt
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
2. ansökningsavgifterna och anmälningsavgifterna ska börja gälla den 1
oktober 2019,
3. de nya tillsynsavgifterna ska börja gälla den 1 januari 2020,
4. tidigare beslutad avgift för elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
samt kontroll av försäljning av receptfria läkemedel ska kvarstå.
Ärendebeskrivning
Förändringar i tobakslagen
Den 12 december 2018 beslutade riksdagen att införa en ny lag, Lag om
tobak och liknande produkter (2018:2088), som börjar gälla den 1 juli 2019.
Till skillnad mot tidigare då försäljning av tobaksvaror krävde anmälan
införs nu en tillståndsplikt för handel med tobak. Huvudsyftet med
tillståndsplikten är att förhindra den illegala handeln med tobaksprodukter.
Kommunen får även ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med tidigare
tobakslag. Tillsynsansvaret utökas också till att avse partihandlare.
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare fortsätter att
endast vara anmälningspliktiga men överförs från tidigare Lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) till Lagen om
tobak och liknande produkter.
Rätten att ta ut avgifter
Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggningen av tobaksansökan
och för den tillsyn som utförs på tillståndspliktig och anmälningspliktig
försäljning. Detta regleras i kommunallagen och den nya tobakslagen.
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnds, VGS) förslag till beslut är att
ansökningsavgifterna och anmälningsavgifterna ska börja gälla den 1
oktober 2019. Detta flyttas till att gälla fr o m 1 november 2019 för att
fullmäktiges beslut ska får laga kraft.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-10
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-05, VGS2019/45
Förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel (med markerade förändringar av taxan)
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
med förslag till ändringar markerade (förslag till ny taxa)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNAL TAXA
FÖR X KOMMUN

Taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Lag om
tobak och liknande produkter samt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel
Kommunfullmäktiges beslut den X X 2019, §
Denna taxa meddelas med stöd av 19 b § tobakslagen (1993:581), 46 § Lag
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 8 kap. 1-2 §§
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter och 23 § Lag (2009:730)
om handel med vissa receptfria läkemedel.
Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnds kostnader för tillsynsverksamhet enligt
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare verksamhet enligt Lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel.

2§

Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. handläggning av ansökan och anmälan om försäljning av
tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.
2. tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver
anmälningspliktig försäljning av tobaksvaror, elektroniska
cigaretter eller påfyllningsbehållare.
4. tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver verksamhet
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

3§

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.
2. handläggning som föranleds av att beslut överklagas.

4§

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av
avgift fattas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.
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5§

Avgiftsskyldig är den som bedriver tillståndspliktig och
anmälningspliktig försäljning enligt Lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter samt detaljhandel enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel.

Timavgift
6§

Avgift för handläggning (timtaxa) enligt denna taxa är 1 090
kronor per timme.
Avgift tas ut
1. i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för
ärendet (fast avgift),
2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen
eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift),
3. i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det
enskilda ärendet (timavgift), eller
4. enligt de andra grunder som anges i taxan.

7§

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd
tillsyns/kontrolltid avses med tillsyns/kontrolltid den sammanlagda
tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning i
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i
övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv
timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs
vardagar mellan klockan 19.00 och 06.00, lördagar, söndagar,
helgdagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton och
midsommarafton, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift med anledning av ansökan och anmälan
8§

Avgift för handläggning med anledning av anmälan om försäljning
tobaksvaror, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare
tas ut med en fast avgift motsvarande 1 timme.
Avgift för handläggning av ansökan eller anmälan ska betalas i
form av fast avgift med de belopp som anges nedan.
Anmälningsavgiften Avgiften beräknas genom att tilldelad
handläggningstid multipliceras med timtaxan.
Avgift för handläggning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende
som ansökningen avser.
Avgift för handläggning av ansökan betalas med full avgift även
om ansökan avslås.
Ärendetyp
Handläggning med anledning av ansökan
om stadigvarande tobakstillstånd.
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Timmar
8

Avgift
8 720 kr

Handläggning med anledning av ansökan
om tillfälligt tobakstillstånd.
Handläggning med anledning anmälan om
ändring av tillståndspliktig verksamheten.
Handläggning med anledning av anmälan
om försäljning av elektroniska cigaretter
och/eller påfyllningsbehållare

5

5 450 kr

4

4 360 kr

1

1 090 kr

Avgift för tillsyn
9§

För regelbunden tillsyn ska en årlig tillsynsavgift betalas med de
belopp som anges nedan.
Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid
multipliceras med timtaxan.
•

För försäljning av enbart tobak motsvarar den årliga
tillsynsavgiften 1 timme.

•

För försäljning av både tobak och elektroniska cigaretter
eller påfyllningsbehållare motsvarar den årliga
tillsynsavgiften 1,5 timme.

Ärendetyp
Timmar
Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt
3
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp
avseende försäljning av tobak
Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och
1
eventuella kontrollköp avseende försäljning
av elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare
Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av
1
receptfria läkemedel motsvarar den årliga
tillsynsavgiften

211

Avgift
3 270 kr
1 090 kr

1 090 kr

10 §

Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och betalas från och med
det kalenderår som verksamheten anmäldes påbörjas eller, om
verksamheten har bedrivits utan tillstånd/anmälan, från och med
det år som nämnden fick kännedom om verksamheten.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer
efter det att verksamheten vid anläggningen har upphört.

11 §

Behövs uppföljande inspektioner eller andra tillsynsåtgärder på
grund av väsentliga brister, ingår dessa inte i den årliga
tillsynsavgiften.
Avgift för detta tas ut i form av timavgift genom att den extra
tillsyns-/kontrolltiden multipliceras med timtaxan.

Nedsättning av avgift
12 §

Nämnden får besluta att höja, sätta ned eller efterskänka avgifter
om det finns särskilda skäl.

Avgiftens erläggande m.m.
13 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd genom Sandvikens
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om
avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.
14 §

Av 25 § tobakslagen, 41 § lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare 9 kap 1 § Lag om tobak och liknande
produkter och 22 a § förvaltningslagen framgår att nämndens
beslut om avgift får överklagas hos förvaltningsrätten.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2018. Vid anmälningsärenden som
kommer in efter denna dag tillämpas den nya taxan.
Denna taxa träde i kraft den 1 januari 2018. Ändringar gällande
ansökningsavgift börjar gälla den 1 oktober 2019 och de nya årliga
tillsynsavgifterna den 1 januari 2020.
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KOMMUNAL TAXA
FÖR X KOMMUN

Taxa för tillsyn enligt Lag om tobak och liknande
produkter samt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel
Kommunfullmäktiges beslut den X X 2019, §
Denna taxa meddelas med stöd av 8 kap. 1-2 §§ Lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter och 23 § Lag (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel.
Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnds kostnader för verksamhet enligt Lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter och lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel.

2§

Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. handläggning av ansökan och anmälan om försäljning av
tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.
2. tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver försäljning
av tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.
4. tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver verksamhet
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

3§

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.
2. handläggning som föranleds av att beslut överklagas.

4§

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av
avgift fattas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.

5§

Avgiftsskyldig är den som bedriver tillståndspliktig och
anmälningspliktig försäljning enligt Lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter samt detaljhandel enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel.
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Timavgift
6§

Avgift för handläggning (timtaxa) enligt denna taxa är 1 090
kronor per timme.
Avgift tas ut
1. i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för
ärendet (fast avgift),
2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen
eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift),
3. i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det
enskilda ärendet (timavgift), eller
4. enligt de andra grunder som anges i taxan.

7§

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd
tillsyns/kontrolltid avses med tillsyns/kontrolltid den sammanlagda
tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning i
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i
övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv
timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs
vardagar mellan klockan 19.00 och 06.00, lördagar, söndagar,
helgdagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton och
midsommarafton, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift med anledning av ansökan och anmälan
8§

Avgift för handläggning av ansökan eller anmälan ska betalas i
form av fast avgift med de belopp som anges nedan. Avgiften
beräknas genom att tilldelad handläggningstid multipliceras med
timtaxan.
Avgift för handläggning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende
som ansökningen avser.
Avgift för handläggning av ansökan betalas med full avgift även
om ansökan avslås.
Ärendetyp
Handläggning med anledning av ansökan
om stadigvarande tobakstillstånd.
Handläggning med anledning av ansökan
om tillfälligt tobakstillstånd.
Handläggning med anledning anmälan om
ändring av tillståndspliktig verksamheten.
Handläggning med anledning av anmälan
om försäljning av elektroniska cigaretter
och/eller påfyllningsbehållare
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Timmar
8

Avgift
8 720 kr

5

5 450 kr

4

4 360 kr

1

1 090 kr

Avgift för tillsyn
9§

För regelbunden tillsyn ska en årlig tillsynsavgift betalas med de
belopp som anges nedan.
Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid
multipliceras med timtaxan.
Ärendetyp
Timmar
Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt
3
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp
avseende försäljning av tobak
Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och
1
eventuella kontrollköp avseende försäljning
av elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare
Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av
1
receptfria läkemedel motsvarar den årliga
tillsynsavgiften

10 §

Avgift
3 270 kr
1 090 kr

1 090 kr

Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och betalas från och med
det kalenderår som verksamheten påbörjas eller, om verksamheten
har bedrivits utan tillstånd/anmälan, från och med det år som
nämnden fick kännedom om verksamheten.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer
efter det att verksamheten vid anläggningen har upphört.

11 §

Behövs uppföljande inspektioner eller andra tillsynsåtgärder på
grund av väsentliga brister, ingår dessa inte i den årliga
tillsynsavgiften.
Avgift för detta tas ut i form av timavgift genom att den extra
tillsyns-/kontrolltiden multipliceras med timtaxan.

Nedsättning av avgift
12 §

Nämnden får besluta att höja, sätta ned eller efterskänka avgifter
om det finns särskilda skäl.

Avgiftens erläggande m.m.
13 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd genom Sandvikens
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om
avgift eller i faktura.

215

Verkställighetsfrågor m.m.
14 §

Av 9 kap 1 § Lag om tobak och liknande produkter och 22 a §
förvaltningslagen framgår att nämndens beslut om avgift får
överklagas hos förvaltningsrätten.

Denna taxa träde i kraft den 1 januari 2018. Ändringar gällande
ansökningsavgift börjar gälla den 1 oktober 2019 och de nya årliga
tillsynsavgifterna den 1 januari 2020.
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Emelie Jonsson, 026-24 11 54
emelie.jonsson@sandviken.se
Kommunfullmäktige

Ändring av taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken föreslås
besluta att
1. fastställa avgifter för ansökan om tobakstillstånd och tillsynsavgifter
för kontroll av tobakstillstånd enligt förslag på ändringar i taxa för
tillsyn enligt tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel,
2. ansökningsavgifterna och anmälningsavgifterna ska börja gälla den 1
oktober 2019,
3. de nya tillsynsavgifterna ska börja gälla den 1 januari 2020, samt
4. tidigare beslutad avgift för elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare samt kontroll av försäljning av receptfria
läkemedel ska kvarstå.
Sammanfattning
Den 12 december 2018 beslutade riksdagen att införa en ny lag, Lag om
tobak och liknande produkter (2018:2088), som börjar gälla den 1 juli 2019.
Till skillnad mot tidigare då försäljning av tobaksvaror krävde anmälan
införs nu en tillståndsplikt för handel med tobak. Försäljning av elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare fortsätter att endast vara
anmälningspliktiga men överförs från tidigare Lag om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare till Lagen om tobak och liknande produkter.
Kommunen har enligt den nya tobakslagen rätt att ta ut avgifter för
handläggningen av tobaksansökan och för den tillsyn som utförs över
beviljade tillstånd. Avgifternas storlek baseras på det uppskattade
genomsnittlig tidsåtgång som ett normalt ärende bedöms kräva. För att få ut

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

Postadress

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Besöksadress

Telefon

Stadshuset, Odengatan 37

026-24 00 00

E-post

vgs@sandviken.se
Hemsida
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avgiften multipliceras detta sedan med timavgift. Den nuvarande timavgiften
på 1 090 kr (2019) föreslås fortsatt gälla.
Den genomsnittliga tidsåtgången för handläggning av tillståndsansökan är
uppskattad till 8 timmar vilket medför en avgift på 8 720 kr. För tillfälligt
tillstånd uppskattas tidsåtgången till 5 timmar vilket medför en avgift på
5 450 kr. För handläggning av anmälan om ändring av tillståndspliktig
verksamheten uppskattas tidsåtgången till 4 timmar vilket medför en avgift
på 4360 kr. Då tillsynen kommer att utökas och förutom tillsynsbesök i butik
även inkludera inre tillsyn av tillståndspliktiga försäljningsställen krävs en
höjning av tillsynsavgiften i motsvarande timmar. Den årliga tillsynsavgiften
beräknas till 3 270 kr vilket motsvarar 3 timmar.
Avgiftsnivåerna för anmälan och tillsyn av elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare samt kontroll av försäljning av receptfria läkemedel
föreslås kvarstå utefter tidigare beslut.
Avgifterna för ansökan om tobakstillstånd, stadigvarande och tillfälligt samt
anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamheten förslås börja gälla 1
oktober 2019. De nya tillsynsavgifterna föreslås däremot att börja gälla från
och med 1 januari 2020. Nuvarande tillsynsavgifter i taxan gäller fram till
den 31 december 2019.
Justeringar av avgifterna och begreppen i taxan har skett utefter föreslagna
ändringar på ansökningsavgifter och nya tillsynsavgifter.
Ärendet
Förändringar i tobakslagen

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen att införa en ny lag, Lag om
tobak och liknande produkter (2018:2088), som börjar gälla den 1 juli 2019.
Till skillnad mot tidigare då försäljning av tobaksvaror krävde anmälan
införs nu en tillståndsplikt för handel med tobak. Huvudsyftet med
tillståndsplikten är att förhindra den illegala handeln med tobaksprodukter.
Kommunen får även ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med tidigare
tobakslag. Tillsynsansvaret utökas också till att avse partihandlare.
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare fortsätter att
endast vara anmälningspliktiga men överförs från tidigare Lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) till Lagen om
tobak och liknande produkter.
Rätten att ta ut avgifter

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggningen av tobaksansökan
och för den tillsyn som utförs på tillståndspliktig och anmälningspliktig
försäljning. Detta regleras i kommunallagen och den nya tobakslagen.
Enligt 8 kap. 1 § Lag om tobak och liknande produkter, får en kommun
ta ut avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5
kap. 1 § enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.
Enligt 8 kap. 2 § i samma lag får en kommun ta ut avgifter för sin
tillsyn av den som driver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 §
och av den som driver anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap. 15 §.
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Kommunen har rätt att ta ut sådana avgifter och nivån på avgifterna
regleras i kommunallagen (KL) 8 kap. 3 b § och av den så kallade
självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c § KL.
Förslag till ny taxa

Ändringar innehåller förslag på nya avgifter för ansökan och tillsyn av
tillstånd för försäljning av tobak och liknande produkter.
De ansöknings- och tillsynsavgifter som kommunen tar ut ska finansiera den
handläggning och de kostnader som uppkommer genom arbetet med
tillstånds- och tillsynsärenden. Avgifternas storlek baseras på det
uppskattade genomsnittlig tidsåtgång som ett normalt ärende bedöms kräva.
För att få ut avgiften multipliceras detta sedan med timavgift. Den nuvarande
timavgiften på 1090 kr (2019) föreslås fortsatt gälla.
Den genomsnittliga tidsåtgången för handläggning av tillståndsansökan är
uppskattad till 8 timmar vilket medför en avgift på 8 720 kr. För tillfälligt
tillstånd uppskattas tidsåtgången till 5 timmar vilket medför en avgift på
5 450 kr. Avgift är för prövning av om sökande kan beviljas tobakstillstånd.
I likhet med andra taxor med ansökan betalar en sökande ansökningsavgiften
oavsett om ansökan beviljas eller avslås.
Ändringar avseende uppgifter av betydelse för tillsynen ska anmälas till
kommunen. Detta innebär bland annat att bolagsändringar och betydande
förändringar av ägarförhållanden måste anmälas. För handläggning av
anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamheten uppskattas
tidsåtgången till 4 timmar vilket medför en avgift på 4 360 kr.
Ärendetyp
Handläggning med anledning av ansökan
om stadigvarande tobakstillstånd.
Handläggning med anledning av ansökan
om tillfälligt tobakstillstånd.
Handläggning med anledning anmälan om
ändring av tillståndspliktig verksamheten.
Handläggning med anledning av anmälan
om försäljning av elektroniska cigaretter
och/eller påfyllningsbehållare

Timmar
8

Avgift
8 720 kr

5

5 450 kr

4

4 360 kr

1

1 090 kr

Föreslagna ansökningsavgifter för tobakstillstånd och anmälan om ändring av
tillståndspliktig verksamheten samt nuvarande avgift för anmälan av försäljning av
elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare.

Kommunens tillsyn över tillståndshavare och partihandlare består av två
delar, en yttre tillsyn och en administrativ inre tillsyn. Den yttre tillsynen
innebär besök på försäljningsstället, detta i samma omfattning som i
nuvarande tobakslag. I tillsynen ingår även att kommunen kan genomföra
kontrollköp för att se om tobak eller elektroniska cigaretter säljs till personer
som inte har fyllt 18 år. Den administrativa delen är regelbunden fortsatt
kontroll av tillståndshavarens lämplighet. Antalet timmar av tillsyn som ska
genomföras kommer därför öka jämfört med nu, och därmed krävs en
höjning av tillsynsavgiften i motsvarande timmar. Den årliga tillsynsavgiften
beräknas till 3 270 kr vilket motsvarar 3 timmar.
Ärendetyp

Timmar
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Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp
avseende försäljning av tobak
Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och
eventuella kontrollköp avseende försäljning
av elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare
Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av
receptfria läkemedel motsvarar den årliga
tillsynsavgiften

Diarienummer

VGS2019/45

3

3 270 kr

1

1 090 kr

1

1 090 kr

Föreslagna och gällande tillsynsavgifter.

Avgiftsnivåerna för anmälan och tillsyn av elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare föreslås inte att ändras. Föreslaget innehåller inte heller
några förändringar för avgiften vid kontroll av försäljning av receptfria
läkemedel.
Avgifterna för ansökan om tobakstillstånd, stadigvarande och tillfälligt samt
anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamheten förslås börja gälla 1
oktober 2019. Genom att den som säljer tobak har hösten på sig att inkomma
med tillståndsansökan föreslås de nya tillsynsavgifterna däremot att börja
gälla från och med 1 januari 2020. Nuvarande tillsynsavgifter i taxan gäller
fram till den 31 december 2019.
Justeringar av avgifterna och begreppen i taxan har skett utefter föreslagna
ändringar på ansökningsavgifter och nya tillsynsavgifter. Bland annat taxans
namn ändras till taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel så den stämmer överens med den nya
lagstiftningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-05, VGS2019/45
Förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
med förslag till ändringar markerade
Protokollsutdrag skickas till
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se
Underskrifter

Maria Wikström
Samhällsbyggnadschef

Emelie Jonsson
Verksamhetsutvecklare
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Kommunkontoret
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Källsortering på individnivå
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har inkommit:
”Förbättra insamlingskärlen med källsortering för hushållen.
På semester i Trelleborgs kommun kunde jag inte undgå att notera de
eminenta källsorteringskärlen som erbjuds till hushållen. (Se bilder). Då
kommuninvånarna i Ockelbo verkar duktiga på att fylla upp de
insamlingsplatser som finns bör detta erbjudas på individnivå. Fti har
problem att hålla undan på återvinningarna. Detta är ett initiativ jag gärna
lägger skattekronor på.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – källsortering på individnivå

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Ärendenummer: #1306 I Inskickat av: (signerad) I Datum: 2019-07-15
16:16

v1. Förslag
Förslaget

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

Motivering

Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
På semester i Trelleborgs kommun kunde jag inte undgå att notera de eminenta källsorteringskärlen
som erbjuds till hushållen. (Se bilder). Då kommuninvånarna i Ockelbo verkar duktiga på att fylla
upp de insamlingsplatser som finns bör detta erbjudas på individnivå. Fti har problem att hålla
undan på återvinningarna. Detta är ett initiativ jag gärna lägger skattekronor på.

Ärendenummer: #1306 I Inskickat av: (signerad) I Datum: 2019-07-15 16:16
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Bifoga fil

Om du vill bifoga ett dokument (förslagsvis i .docx eller .pdf-format) med ditt förslag kan du göra det
här.

l'2JDA335AES-692A-45AA-ADBF-644706792F7B.jpeg (3,39 MB)
� 77DA9233-1029-4B E8-9166-4E68A16B592A.jpeg (3,44 M B)

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

_J

v2. Övrigt
Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde
Nej

V3 Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Personnummer
För- & Efternamn
Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon
Notifieringa r
E-post

Ärendenummer: #1306 IInskickat av: (signerad) IDatum: 2019-07-1516:16
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Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn:

PersonlD:
Datum: 2019-07-1516:16

Signerad checksumma: C9F65EFC6297BEF87F626C757205595F549A 7579

Ärendenummer: #1306 I Inskickat av: (signerad) I Datum: 2019-07-15 16:16
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Kommunkontoret
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Bevara den biologiska mångfalden
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har inkommit:
” Ockelbo kommun bör mer aktivt ta ansvar för att bevara den biologiska
mångfalden på sina allmänningar. Just nu har lupinblomman tagit över flera
av kommunens allmänningar i Lingbo. Lupinblomman är en invasiv art och
hör inte hemma i den svenska floran och kan bekämpas genom avverkning
innan den blir överblommad. Växtavfallet skall föras till återvinningen för
att brännas.
Det finns ett akut hot mot prästkrage, ängsviol, smultron, blåklocka,
tjärblomster och alla insekter. Det är viktigt att landsbygdens kommuner tar
ansvar för att bevara den svenska floran. Landsbygden ska vara bäst på dessa
frågor!”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – bevara den biologiska mångfalden

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-08-29

1(1)
Referens

KS 2019/00458

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

Valärende - Gästrike räddningstjänstdirektion
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Kommunfullmäktige har att utse 2 ersättare till Gästrike
räddningstjänstdirektion för perioden 2019-2022.
Ersättare
Birger Larsson (C)
Linus Gunnarsson (M)
2. Tidigare fullmäktige beslut, del av 2018-12-17, § 102, beslut 2 ersättare
till Gästrike räddningstjänstdirektion 2019-2022 upphävs.
Sammanfattning av ärendet
Vid fullmäktiges sammanträde 2018-12-17, § 102 valdes ledamöter och
ersättare till Gästrike räddningstjänstdirektion.
Enligt kommunallagen 9 kap 7§ vad gäller ledamöter och ersättare: ”En
förbundsmedlem får till ledamot eller ersättare i den beslutande församlingen
välja endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens
fullmäktige. Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen och andra nämnder
samt revisorer välja bland dem som har rösträtt vid val till någon av
förbundsmedlemmarnas fullmäktige”. De valda ersättarna, (C) och (M) är
varken ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige Ockelbo kommun.
Utifrån detta har kommunfullmäktige att ändra tidigare beslut och utse 2
ersättare som är ledamot/ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutet ska skickas till
Gästrike räddningstjänstdirektion
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-10
Kommunstyrelsen

§ 131

Dnr 2019/00458

Valärende - Gästrike räddningstjänstdirektion
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Kommunfullmäktige har att utse 2 ersättare till Gästrike
räddningstjänstdirektion för perioden 2019-2022.
Ersättare
Birger Larsson (C)
Linus Gunnarsson (M)
2. Tidigare fullmäktige beslut, del av 2018-12-17, § 102, beslut 2 ersättare
till Gästrike räddningstjänstdirektion 2019-2022 upphävs.
Ärendebeskrivning
Vid fullmäktiges sammanträde 2018-12-17, § 102 valdes ledamöter och
ersättare till Gästrike räddningstjänstdirektion.
Enligt kommunallagen 9 kap 7§ vad gäller ledamöter och ersättare: ”En
förbundsmedlem får till ledamot eller ersättare i den beslutande församlingen
välja endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens
fullmäktige. Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen och andra nämnder
samt revisorer välja bland dem som har rösträtt vid val till någon av
förbundsmedlemmarnas fullmäktige”. De valda ersättarna, (C) och (M) är
varken ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige Ockelbo kommun.
Utifrån detta har kommunfullmäktige att ändra tidigare beslut och utse 2
ersättare som är ledamot/ersättare i kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-09-18

1(1)
Referens

KS 2019/00152

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

Rapporter
Förslag till beslut
Rapporteringen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen och 9 § Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, kvartal 2, 2019


Revisionsrapport – Granskning av arvoden och ersättningar till
förtroendevalda



Revisionsrapport – Granskning av styrning och ledning av utbildning



Svar på revisionsrapport – Granskning av leverantörsregister och
leverantörsutbetalningar – KS Beslut 190611, §99
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Kommunfullmäktige

2019-07-19

RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT OCH
AVBRUTEN VERKSTÄLLIGHET ENLIGT 4 KAP 1 §
SOCIALTJÄNSTLAGEN OCH
9 § LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA
FUNKTIONSHINDRADE, KVARTAL 2, 2019
Rapportering sker enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen, SoL och 28
h § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Rapporteringen gäller hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 §
SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader samt
som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då
verkställighet avbröts.
Två individrapporter har rapporterats till inspektionen för vård och
omsorg, IVO, kvartal 2, 2019.
Individ och familjeomsorgen, IFO
Ett ej verkställda beslut gällande bostad, socialt kontrakt enligt SoL
Det har förflutit 108 dagar från dagen för beslut 2019-03-14 och
fram till 2019-06-30. Insatsen verkställdes 1 juli 2019.
LSS
Ett ej verkställda beslut gällande Daglig verksamhet enligt LSS
Det har förflutit 195 dagar från dagen för beslut 2018-12-17 och
fram till 2019-06-30. Insatsen är inte verkställd.

Birgitta Hänninen, Handläggarchef/kvalitétsutvecklare

Ockelbo Kommun,  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Socialförvaltningen  Birgitta Hänninen  0278-555 25   birgitta.hanninen@ockelbo.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-11
Kommunstyrelsen

§ 99

Dnr 2019/00264

Revisionsrapport - Granskning av leverantörsregister
och leverantörsutbetalningar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden.
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo kommun
genomfört en granskning avseende rutiner kring leverantörsregister och
hantering av inköp och leverantörsfakturor för perioden 1 januari till 31
december 2018. Syftet är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig
intern kontroll.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna
till viss del har säkerställt rutiner och tillräcklig intern kontroll avseende
hantering av leverantörer och leverantörsutbetalningar.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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