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Kommunfullmäktige
Sammanträdet inleds på Wij Herrgård, måndag 5 oktober kl. 09:00
Sammanträdet fortsätter i Perslundaskolans aula/matsal,
måndag 5 oktober, kl 18:30
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18:30, Perslundaskolan
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-09-28

KS 2020/00380

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

Redovisning av nya ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen Gävleborg utser i protokoll 2020-06-25 ny ersättare för
ersättare i kommunfullmäktige från och med den 25 juni 2020 till och med
den 14 oktober 2022.
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: Tord Horn
Avgången ersättare: Sara Faghizadeh
Länsstyrelsen Gävleborg utser i protokoll 2020-07-13 ny ledamot/ersättare
för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 29 juni 2020 till och
med den 14 oktober 2022.
Parti: Centerpartiet
Ny ledamot: Magnus Hålén
Ny ersättare: Malin Helperin
Avgången ledamot: Per-Olof Uhrus
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-09-15

KS 2020/00409

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

Avfallstaxa 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till höjning av avfallstaxan för 2021 motsvarande avfallsindex om
2,5 % godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Taxor för kommunal verksamhet ska bygga på självkostnadsprincipen vilket
också ligger till grund för taxeförslaget. En taxa är ett fast belopp och inte en
andel av något. Så länge inget nytt beslut fattas så är intäkterna desamma. En
taxa kan inte jämföras med en skatt som ger förändrade intäkter då den
bygger på andel av lön och befolkningsmängd. Intäkterna förändras därmed
via en skattesats utan att skattesatsen i sin tur har ändrats.
Förslaget till höjning (2,5 %) motsvarar förbundets kostnadsutveckling vad
gäller inflation, indexeringar och lönerevision och beräknas ge förbundet en
ökad intäkt på 4,5 mnkr.
Verksamheten har kostnadsökningar som överstiger dessa 2,5 %, som avser
förbränningsskatter och behandlingskostnader. Med ett effektiviseringskrav
och förbättringsarbete motsvarande 1 % av verksamhetens kostnader (ca 2,5 mnkr)
kommer vi att klara en ekonomi i balans.
Beslut om avfallstaxan för 2021 fastställs av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige under hösten 2020.

Beslutsunderlag
Gästrike Återvinnare förslag till Avtalstaxa 2021

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-29
Kommunstyrelsen

§ 130

Dnr 2020/00409

Avfallstaxa 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Förslag till höjning av avfallstaxan för 2021 motsvarande avfallsindex om
2,5 % godkänns.
Ärendebeskrivning
Taxor för kommunal verksamhet ska bygga på självkostnadsprincipen vilket
också ligger till grund för taxeförslaget. En taxa är ett fast belopp och inte en
andel av något. Så länge inget nytt beslut fattas så är intäkterna desamma. En
taxa kan inte jämföras med en skatt som ger förändrade intäkter då den
bygger på andel av lön och befolkningsmängd. Intäkterna förändras därmed
via en skattesats utan att skattesatsen i sin tur har ändrats.
Förslaget till höjning (2,5 %) motsvarar förbundets kostnadsutveckling vad
gäller inflation, indexeringar och lönerevision och beräknas ge förbundet en
ökad intäkt på 4,5 mnkr.
Verksamheten har kostnadsökningar som överstiger dessa 2,5 %, som avser
förbränningsskatter och behandlingskostnader. Med ett effektiviseringskrav
och förbättringsarbete motsvarande 1 % av verksamhetens kostnader (ca 2,5
mnkr) kommer vi att klara en ekonomi i balans.
Beslut om avfallstaxan för 2021 fastställs av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige under hösten 2020.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag avfallstaxa 2021 till kommunerna
Avfallstaxa 2021 förslag med år 2020 som grund
Frågor och svar om avfallstaxan 2021
Inlägg
Joel Strömner (SD)

Justerandes signatur

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

2021
Förslag till avfallstaxa för 2021
Utgår från 2020 års avfallstaxa och de taxor och text som föreslås ändras är överstyrkna
med rött. 2021 års förslag står till höger om 2020 års värde i en röd ruta med svart text.
Nya bilder och förklaringstexter kommer att införas i samband med slutlig version av
avfallstaxan 2021 Den slutliga versionen av 2021 tas fram när respektive
kommunfullmäktige har beslutat om avfallstaxan för 2021 Med reservation för ev.
tryckfel.
Se även tillhörande beslutshandling och tjänsteskrivelse som förklarar bakgrund, orsaker
och konsekvenser för kunderna.

Tillsammans för en
värld som räcker längre.
6

Var je liten

matrest r äknas!

Sopbilar, personbilar och stadsbussar som rullar
runt i regionen är konkreta bevis på vart matavfallet
som samlas in tar vägen!
Om vi alla blir ännu bättre på att sortera ut matrester
kommer vi kunna omvandla ännu mer matrester till biogas. Då får vi ännu mer fossilfritt bränsle till bussarna.
Så stoppa matavfallet i bruna påsen, släng påsen i
bruna kärlet. Done! Två påsar med matavfall som blir
biogas, gör att biogas bussen kan köra 1 km. Det är bra
på riktigt!

2
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Avfallstaxa 2021 gäller alla sidor
Avfallstaxa 2020

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

Avfallstaxa 2020

Gävle
kommun

Älvkarleby
kommun
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F or en vär ld

som r äcker längre.

Hej!
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 2020
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Inledning

6
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Avfallstaxa 2020

Inledning

Beslutad av kommunfullmäktige i:
Gävle kommun

2019-10-28, § 6

Hofors kommun

2019-11-12, § 115

Ockelbo kommun

2019-09-30, § 73

Sandviken kommun

2019-11-18, § 187

Älvkarleby kommun

2019-10-22, § 76

Denna taxa träder i kraft, 2020-01-01
Alla priser är inkl. moms 2021

Avfallstaxa 2020

Avfallstaxan är beslutad i respektive
medlemskommuns fullmäktige
under hösten 2019. 2020
Fastställd i förbundsfullmäktige,
2019-06-13, § 35

2020-06-11

Nya datum och beslutsparagrafer
kommer från respektive kommuns
fullmäktige under hösten 2020
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Avgifter

8
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Avfallstaxa 2020

Avgifter

Våra olika avgifter
baseras på ditt
val av abonnemang

Avfallstaxa 2020
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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!

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

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.
småhus -en/tvåfamiljshus
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

1 095 kr 1 103

Summa

2 395 kr 2 403

småhus -i form av tex. radhus
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.
1 300

52 000

Grundavgift (1 100 kr x 40 radhus)

44 000 kr

Hämtningsavgift sorterat restavfall

27 481 kr 29 268

Hämtningsavgift matavfall
Summa

910 kr 464
72 391 kr 81 732

15

Avfallstaxa 2020

2021

Avgifter

Begreppen för grundavgifter förtydligas
Det kommer att vara taxeringskoden enligt skatteverket benämning av
fastighetstyper som blir vägledande för vilken grundavgift som ska
betalas.Det innebär bland annat att begreppet radhus försvinner. För
de fastigheter som idag benämns radhus kommer fastighetstypen
antingen att bli småhusenhet eller hyreshusenhet. Merparten av de
som vi har benämnt som radhus kommer att bli småhusenhet.
Taxeringskod småhus = 1 300 kr
Taxeringskod hyreshus = 695 kr
Texten nedan i avfallstaxan kommer att förtydligas.
Fritidshus och verksamhet blir kvar som vanligt.

Grundavgift
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

Småhus, per hushåll

Radhus eller liknande
Lägenhet

1 100 kr
695 kr

Hyreshus, per lägenhet

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 2020

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.
16

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.

11

Avgifter

Hämtningsavgift för villor Småhus
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

Kärl

140 l

1 095 1 103

762

478

Kärl

190 l

1 422 1 452

977

-

Kärl

360 l

2 862 2 985

-

-

853 871

-

-

Gemensam hämtning

-

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

månad

1 095 1 103

762

478

Kärl

140 l

Kärl

190 l

1 422 1 452

977

-

Kärl

360 l

2 862 2 985

-

-

853 871

-

-

Gemensam hämtning

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

-

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

Volym

		

					

Varannan 		
vecka

Kärl

140 l			

3 286 3 531

Kärl

190 l			

4 267 4 646

Kärl

360 l			

Gemensam hämtning

12

Var tredje 		

17

-

		

7 155 8 059
2 560 2787

Avfallstaxa 2020

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		

190 l

Kärl/Säck		 360 l < 240 l
Kärl		

660 l

Container		

4m

Container		

6 m3

Container		

8 m3

3

Underjordsbehållare		

<3m

Underjordsbehållare		

< 5 m3

3

2 617 2 787 1 309 1 394
5 496 5 854

2 748 2 927

9 160 9 756 4 580		 4 878
48 960 52 142 24 480 26 071
65 280 69 523 32 640		 34 762
81 600 86 904 40 800 43 452
43 350 46 167 21 675 23 084
53 550 57 031 26 775 28 515

MATAVFALL
Beloppen gäller kronor/år.
Volym

Varje

Varannan 		

				

Typ 		

vecka

vecka

Kärl		

140 l

228 116

114 58

Kärl/Säck		

190 l

349 178

175 89

Kärl		

240 l

455 232

Underjordsbehållare		

< 0,8 m3

Avfallstaxa 2020

4 204 1500

18

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

228		 116
2 102 750
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Avgifter

OSORTERAT, BLANDAT RESTAVFALL OCH MATAVFALL
Beloppen gäller kronor/år.
Typ 		

Volym

Varje

Varannan 		

				

vecka

vecka

8 534 9 292

4 267		 4 646

14 309 16 119

7 155 8 059

Kärl		

190 l

Kärl/Säck		 360 l < 240 l

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

14

Kärl		

660 l

22 901 26 342 11 450		 13 171

Container		

4 m3

124 676 142 039 62 338 71 019

Container		

6 m3

165 476 188 967 82 738		 94 483

Container		

8m

206 276 235 895103 138 117 948

Underjordsbehållare		

<3m

118 884 128 702 59 442 64 351

Underjordsbehållare		

<5m

144 385 158 033 72 193 79 017

19
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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

569

581

Gemensam hämtning			

-

341

348

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

569 581

Gemensam hämtning			

-

341 348

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

Volym

					

Varannan 		
vecka

Kärl			

< 190 l

669 681

Gemensam hämtning			

-

441 448

Avfallstaxa 2020
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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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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.
Höjningen av behandlingsavgiften
följer faktiska kostnadsökningar per
ton.
Avgiften för utställningen och
hämtning indexeras 2,5 %

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

			
Container < 20 m

1

Container > 20 m

1

3
3

Hyra per dag

>1

Säck/kärl vid ett och samma hämtställe

16

21

kr/st

Behandling 		
kr/ton

1 995 2 045 1 210		 1 450
2 625 2 690 1 210 1 450
100

-

100

ingår
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Matavfallet i
bruna påsen.
Påsen i bruna kärlet.
Done!
Sen glider bussarna
fram på en räkmacka,
bokstavligt talat.
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Avgifter

Komprimatorer, specialbehållare och matavfallstank
Höjningen av behandlingsavgiften
följer faktiska kostnadsökningar per
ton.
Avgiften för hämtning indexeras 2,5
%

18

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			

1 365 1 399 1 210 1 450

Matavfall			

1 365 1 399

Blandat restavfall och matavfall			

1 365 1 399 1 530 1 830

Matavfallstank			

2 300 2 358

23
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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

150

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

Översopor, halva avgiften för extra hämtning

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.

Placerings och avståndstillägg
kommer att ersättas med
"Sanktionsavgifter vid försvårad
hämtning" Se inklippt ny tabell.

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

360

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		

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

450

ADMINISTRATIVA AVGIFTER
Typ			

kr/tillfälle/st		

Nytt abonnemang/ägarbyten/uppehåll 		300
Påminnelseavgift

		 60

Handläggning förlängt hämtningsintervall slam

20

25

500
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Så här enkelt är
det att hjälpa till!

Stoppa matavfallet i bruna
påsen, släng påsen i bruna
kärlet. Done!
Två påsar med matavfall
som blir biogas, gör att
biogas bussen kan köra
1 km. Det är bra på riktigt!
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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-

Tömning och

avgift

behandling		

kr/tillfälle

kr/ton

		
		

Indexering med 2,5 %,
avfallsindex A12:3MD

Ordinarie schemalagd tömning anläggning <8 m

3

Ordinarie schemalagd tömning anläggning > 8,1 m3
Tömningsställe två på samma fastighet

785 805

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

3

Eget schema > 3 tömningar/år anläggning <8 m

3

Eget schema > 3 tömningar/år anläggning >8,1 m3

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

Tilläggsavgifter

425/640 436/656

1 414 1 449 425/640 436/656
420 431

425/640 436/656

1 050 1 076 425/640 436/656

kr/tillfälle

kr/tim

442 453

-

Extratömning inom 24 h på vardagar

1 570 1 609

-

Extratömning under helg

3 438 3 524

-

66 68

-

Slangdragning 31-40 m

132 135

-

Slangdragning 41-50 m

198 203
552 566

-

166 170
420 431

-

Extratömning inom 4 vardagar

Slangdragning 20-30 m

Slangdragning över 50 m
Telefonavisering
Tömning inomhus (fettavskiljare)
Spolning av fettavskiljare med spolbil i
samband med tömning
Hinder för tömning
Lyft av tungt lock som kräver extra personal

22

420 431 425/640 436/656
1 050 1 076 425/640 436/656
397 407 425/640 436/656

-

542 556
			
321 329
442 453

-

Extra personal

-

408 418

Spolbil (kombi)

-

1 282 1 314

Slamsugningsbil

-

1 062 1 089

27
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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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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
Förtydligan av gränser för grovavfall.
Max antal = 10 st
Max-storlek, totalt 5 m3
Avfallet ska vara sorterat enligt
instruktion från förbundet. Om avfallet
inte är sorterat tillkommer timkostnad
om 561 kr per timme.

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 		

per st 				
< 100 l

120

-		

Behållare som

215

685

		

förbundet

		

360 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.

29
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”Genom att gödsla med biogödsel kan man återföra
näring och fosfor till kretsloppet som annars hade
gått till spillo. Biogödsel ger dessutom en mindre
klimatpåverkan än importerat mineralgödsel”,
säger köttbonden Jonas Halonen som sprider
biogödsel på sina åkrar i Österfärnebo. Åkrar
där spannmål och gräs ska växa och försörja
hans 300 slakttjurar.

Dina matrester
är en del av ett
fantastiskt
lokalt kretslopp!
När du sorterar ditt matavfall och lägger det i den bruna
påsen i det bruna kärlet är du med och bidrar till ett helt
fantastiskt lokalt kretslopp.
Sopbilen åker nämligen till biogasanläggningen i Forsbacka
med ditt matavfall. Där omvandlas det till biogas och biogödsel.
Biogasen är ett fossilfritt bränsle som driver de sopbilar som
hämtar ditt matavfall.
Biogödslet sprider lokala bönder på sina åkrar för att
återföra viktiga näringsämnen till jorden. Biogödsel innehåller
dessutom fosfor, ett av de ämnen som på sikt riskerar att ta slut.
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Tack för att du
tömmer säcken!
Tillsammans har vi räddat
ytterligare 1600 ton
brännbart till återvinning
under 2019!

26
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Förklaringar och
övergripande regler för
hur taxan ska sättas
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Allmänna bestämmelser

Allmänna
bestämmelser
Begreppet hushållsavfall
ersätt med "avfall med
kommunalt ansvar"

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.
Beroende på formulering av beslut, mandat från kommunfullmäktige
till förbundsfullmäktige:

28

Medlemskommunerna kan ge Gästrike återvinnares
förbundsfullmäktige mandat att vid behov fatta beslut om höjningar
av avfallstaxan för åren 2022-2023, med max prisindex för kommunal
verksamhet (PKV). Detta innebär inte att taxan kommer att höjas
automatiskt, utan endast om så krävs för att verksamheten ska
kunna fullfölja
33 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

Avfallstaxa 2020

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.

Begreppet hushållsavfall kommer att
ersättas av "avfall med kommunalt
ansvar".

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
34
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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.

Taxeringskod enligt skatteverkets
definition av fastighetstyper för
småhusenheter och
hyreshusenheter kommer att styra
vilken typ av grundavgift som gäller.
Innebär att radhusbegreppet tas
bort.
Begreppet en- och tvåbostadshus
kommer att benämnas "småhus".
Begreppet lägenhet kommer att
benämnas "hyreshus".
Styckena till vänster om olika
grundavgifter kommer att skrivas om
så att det bättre passar de nya
benämningarna och
avgränsningarna.

		 För hushåll i speciella boenden som inte har full boendestandard,
		 till exempel studentkorridorer och äldreboenden, betalar fastig-		
		 hets innehavaren max fem grundavgifter per fastighet.

Avfallstaxa 2020
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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.

Avfallstaxa 2020

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.

Föreskriftstext och ska bara
stå i föreskrifterna.
Texten om ändrade eller
särskilda
hämtningsförhållanden tas
bort ur avfallstaxan

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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Föreskriftstext och ska bara
stå i föreskrifterna.
Texten om placering av
avfallsbehållare tas bort ur
avfallstaxan.

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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Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund
bestående av våra fem medlemskommuner

För en värld som
räcker längre
41

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

Frågor och svar om avfallstaxan 2021
Detta PM med frågor och svar är ett komplement till beslutsunderlaget om
avfallstaxan, som ska beslutas i medlemskommunerna under hösten 2020.
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, hanteringen av farligt avfall, samt för planering,
information, kundtjänst, upphandling, ekonomi och lokalkostnader.

Varför tar ni bort grundavgiften för radhus?
Svar:
Idag finns det grundavgifter för:
 En-/tvåfamiljshus (småhus)
 Radhus
(denna grundavgift föreslås tas bort)
 Hyreshus/Lägenhet
 Verksamhet
 Fritidshus

Årlig kostnad
1 300 kr/år per hushåll
1 100 kr/år per hushåll
695 kr/år per lägenhet
395 kr/år per verksamhet
395 kr/år per fritidshus

Grundavgiften för radhus föreslås tas bort och istället kommer de hushållen som
idag betalar för den grundavgift radhus att antingen gå över till grundavgift för en/tvåfamiljshus (småhus) eller till grundavgift hyreshus/lägenhet. Det är
skatteverkets koder för fastighetstyper som blir vägledande.
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Sammantaget ser vi inte att det är betydande skillnad mellan kundgrupp villa och
kundgrupp radhus som motiverar att radhus skulle ha en lägre grundavgift. Den
uppdelning som vi har haft i många år är inte längre aktuell och vi har haft på tal
att göra om under flera år. Alla de här hushållen är en- tvåfamiljshus (olika typer
av småhus) och kommer att innefatta villor, parhus, kedjehus, radhus.



Villor och radhus besöker i stort ÅVC (återvinningscentraler) lika mycket.
Vi bedriver vårt kommunikationsarbete lika mot båda grupperna och gör
nu även extra insatser mot dessa kundgrupper.
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Stora fastighetsägare med radhus, Brf. och samfälligheter tar kontakt med
oss och önskar få stöd i sorteringsfrågor, beteendefrågor mm. Vi samverkar
och vill stötta alla kundgrupper och ser ett ökat behov.
Det är väldigt få kommuner som har radhus-begreppet kvar och det är just
för att det inte är en betydande skillnad som motiverar att det ska vara
uppdelat på det sättet som vi har.
Kopplat till nya regelverk behöver vi tydliggöra gränsdragningen mellan
småhus/villa och hyreshus/lägenheter och i den klassificeringen blir många
av radhusen vi har idag klassade som småhus. Det är skatteverkets
typkoder för fastighetstyper som kommer att vara vägledande.

Det finns många olika typer av fastigheter och boendeformer, men definitionerna
och gränsdragningarna dem emellan kan vara svåra. (tex. radhus, kedjehus,
parhus, villa, småhus, en-/tvåfamiljshus) Det finns idag inga legala definitioner i
PBL.
För att förenkla hanteringen gör vi om begreppen som avgör vilken grundavgift
som de olika fastigheterna ska betala varje år. Det medför att begreppet radhus
kommer att försvinna.
Skatteverket fastighetstyper blir vägledande
Skatteverket har olika typkoder för olika fastighetstyper och de kommer att vara
vägledande för vilken grundavgift som sätts. Skatteverkets koder anger koder för
småhus och hyreshus och har ingen egen kod för radhus. Även de nya
förordningarna som kommer att införas inom kort vad gäller förpackningar pratar
bara om småhus och flerbostad och nämner inte radhus som ett eget begrepp.
Merparten av de kunder som har grundavgiften radhus i våra kundregister
kommer att ändras till grundavgift för småhus. Konsekvensen av det blir en
kostnadsökning med 200 kr/år och hushåll, från 1 100 kr/år till 1 300 kr/år.

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.
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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:


De kunder som sorterar väldigt bra och har lite avfall får inte någon
höjning alls av hämtningsavgiften.
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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 dyrare medan matavfallet blir 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.

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. De kunder som sorterar
riktigt bra och har lite avfall får ingen höjning alls.
Väldigt många kunder kan sänka sina kostnader för avfallshanteringen genom att
se över sina abonnemang och beteenden vad gäller sortering.

Hur har avfallstaxan utvecklats under åren?
Svar: Förbundet bildades 2001 och under perioden 2001-2020 har
avfallshanteringen utvecklats, med till exempel sortering av matavfall,
informationsverksamhet, miljöriktiga fordon, modernisering av
återvinningscentraler med mera.
Prisutvecklingen de senaste 10 åren har varit 30 % (snitt 3 % per år) för en villa som
sorterar sitt matavfall och har hämtning varannan vecka. År 2020 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, 2 395 kr/år.
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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
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Sorteringslösningar: flerfackssystem, optisk sortering eller annat
Hur utbyggd servicen med återvinningscentraler är

Nedanstående jämförelse är mellan kommuner som kan jämföras med vår
verksamhet. De kommunerna har en liknande storlek befolkningsmässigt och
liknande geografi, har samma insamlingslösning och har många
återvinningscentraler. Det ger därmed en mer rättvisande bild av avgifterna.
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Diagrammet ovan jämför årsavgiften för en villa med 140 resp. 190 l kärl för restavfall och
140 l kärl för matavfall (sorterar sitt matavfall) och hämtning varannan vecka.

Vilka är motiven för förslaget att höja avgifterna för hushållsavfall
2021, vad är det som kostar?
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Luleå

AÖS (
Östra
Skaraborg
)

Svar: Gästrike återvinnare verksamhet ska vara kostnadstäckande. Vi är inte
vinstdrivande. Höjningen inför 2021 behövs för att täcka normala
kostnadsökningar i verksamheten. Varje år påverkas våra kostnader av inflation,
indexeringar och lönerevision. De höjningarna ligger på mellan 2-5 % per år och
påverkar oss oavsett vad vi gör i verksamheten.
Verksamheten har även ökade kostnader i form av ökade förbränningsskatter och
klimatskatter, men de höjningarna och även andra höjningar täcker vi med vårt
interna effektiveringsarbete. Det gör att vi inte behöver höja avgifterna mer än
nödvändigt.
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Ej aktuellt i nuläget
Varför föreslås att införa indexering av avfallstaxan och vad är
det?
Svar: I förslaget till avfallstaxa föreslås att medlemskommunerna ska besluta om
att indexera avfallstaxan med max index enligt PKV (Prisindex kommunal
verksamhet, som tas fram av SKR) för åren 2022 och 2023.
I många verksamheter följer intäkterna kostnadsutvecklingen genom
prisjusteringar eller volymökningar. Gästrike återvinnare är en taxefinansierad
verksamhet där intäkterna inte ökar med automatik eller med
befolkningsutvecklingen. Taxeintäkterna ökar bara vid beslut från
medlemskommunerna. (se även frågan nedan om vad det är för skillnad på en
skatt och en taxa). En skattefinansierad verksamhet ökar som oftast sina intäkter
varje år då skatteunderlag ökar med tex. ökade löner för medborgarna.
För att kunna planera verksamheten bättre och lägga en långsiktigt ekonomisk
plan behöver även intäkterna justeras och följa den normala kostnadsutvecklingen
(kostnadsökningar som följer inflation, andra index enligt avtal och lönerevision)
och därför föreslås att införa indexhöjningar med max PKV. PKV (prisindex för
kommunal verksamhet används av många kommuner för att kunna följa
kostnadsutvecklingen). PKV lägger även en prognos framåt i tiden, vilket
underlättar intäktsplaneringen. Läs gärna med om PKV på SKR:s hemsida.
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/pk
v.1334.html

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 ca 17 600 ton som är fel. I pengar räknat motsvarar det minst 18,5
mnkr i onödiga behandlingskostnader och uteblivna intäkter.

Dokument ID: 20200903-10044, Revision: -

2/3 är felsorterat!
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Övrigt restavfall;
30,0%

Matavfall; 26,2%

Trädgårdsavfall;
1,6%

El &
elektronik;
0,36%
Farligt avfall;
0,19%
Inert material;
5,5%

Tidningar och
förpackningar;
36,3%

Källa: Plockanalys i restavfallet hos villor, Gästrike återvinnare, år 2018.
Diagrammet visar att ca 2/3 av innehållet i soppåsen är felsorterat! Bara det som är
benämnt ”Övrigt restavfall” borde ligga där.

Hur stor intäkt kommer taxehöjningen av genera till Gästrike
återvinnare?
Svar: Den föreslagna höjningen av avgifterna kommer att generera ca 4,5 mnkr.
Resterande behov av intäkt ska till största delen lösas genom effektiviseringar i
verksamheten. Gästrike återvinnares styrelse har lagt ett
besparings/effektiviseringskrav på 1% av kostnadsmassan, dvs ca 2,5 mnkr per år.
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Hur mycket ökar Gästrike återvinnares intäkter årligen?
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.

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.
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En skatt är alltid relativ, d.v.s. en % -sats av något, till exempel lön eller resultat.
Skatteintäkterna förändras med befolkningsökningen och löneutvecklingen.
Skatteintäkterna förändras således även om inte skatten höjs. Exemplet nedan
visar på en person som har en lön år 2019 och sedan får en löneökning till år 2020.
Trots att skatten inte har höjts så betalar den personen över 4 000 kr mer i skatt i
och med en löneökning. Skattesatsen beräknas till 33,77% i exemplet nedan, för
Gävle kommun+region.
•
•
•

Lön 2019: 40 000 kr/mån = 13 508 kr i skatt
Lön 2020: 41 000 kr/mån = 13 846 kr i skatt
4 056 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
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På varje hundralapp en medborgare får i lön går ca 34 kr i skatt till kommun och
region. 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 1,8 % till 4,7 % år
för åren 2019 och 2020. (källa: SCB.
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__OE__OE0101/SkatteK
raft/)
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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 2021.


Konsekvenserna för hushållen blir ungefär:
o För de kunder som sorterar bra och har lite avfall sker ingen
höjning alls.
o Villor/småhus som sorterar: höjning med ca 0-3 kr/mån/hushåll
o Villor/småhus med minsta storleken 140 l, hämtning 4:e vecka och
kvartalshämtning får ingen höjning alls
o Radhus med taxeringskod småhus får en höjning av grundavgiften
med 200 kr/år. Radhus med taxeringskod hyreshus får en sänkning
med grundavgiften med 405 kr/år.
o Lägenhet som sorterar bra: höjning med ca 3 kr/mån/hushåll
o Fritidshus: höjning med ca 1 kr/mån/hushåll
o De som inte sorterar får en betydligt större ökning, ca 30
kr/mån/hushåll och en tydlig miljöstyrning.




Extrahämtningen för fritidshus ökar från 100 kr/tillfälle till 150 kr/tillfälle.
Avgifterna för specialbehållare och tillfälliga verksamheter höjs så att de
blir kostnadstäckande, avfallsindex 2,5 % på hämtning och
kostnadstäckning på behandlingsavgiften.
Vi kalkylerar med att många kunder kommer att ändra sitt abonnemang
mot 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.
Avgifterna för enskilda avlopp och fettavskiljare indexeras med 2,5 %.
Snitthöjning per tömning på ca 40 kr*.
Kunder med latrinhämtning får ingen höjning.
Verksamheter är svårt att ange en typkund, då omfattningen i hämtningen
kan skilja sig mycket. De påverkas av samma höjningar på
hämtningsavgifterna som övriga.
För mera detaljer kring hur avgifterna höjs hänvisas till ”Avfallstaxan
förslag 2021”
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*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 själv kan påverka som
höjs. Väldigt många kunder kan byta till ett billigare abonnemang om de väljer att
sortera mera och/eller minskar på avfallet.
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Hur blir det för kunder som har hemkompost?
Svar: Alla kunder som sorterar ut sitt matavfall, oavsett om det är med
papperspåsar och bruna kärl eller via egen hemkompost betalar lika mycket.
Nationella och lokala miljömål styr mot att ta tillvara på energin och näringen i
matavfallet och göra biogas och biogödsel av matavfallet. De kunder som tycker att
det fungerar bra med egen hemkompost och tar tillvara på jorden i sin egna
trädgård har också en bra hantering av matavfallet.

Hur mycket kostar 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
transporter, mer behandlingskostnader och extra arbete för chaufförerna.
Felsorteringsavgiften är på 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 ca 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 67 % av priset
jämfört med priset för varannan vecka.
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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.

Hur påverkas kunder med enskilda avlopp och fettavskiljare?
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Svar: Avgifterna för enskilda avlopp, tex trekammarbrunnar och fettavskiljare
(främst restauranger) ökar med 2,5% i enlighet med avfallsindex för slam.

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 kopplade till Gästrike återvinnares egna
verksamhet och ska täcka normala kostnadsökningar i form av inflation,
indexeringar av avtal och lönerevision och inget annat.

Vad händer om någon kommun inte antar förslaget till
avfallstaxa?
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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

2020-09-03

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

Beslutsärende: Avfallstaxa 2021
Kommunalförbundet Gästrike återvinnare översänder till medlemskommunerna
handlingar till grund för beslut i medlemskommunerna under hösten 2020:

Innehåll
1. Förslag till beslut -Avfallstaxa 2021
2. Förklaring av förslag till avfallstaxa 2021. Miljöstyrning, konsekvenser och
kort tillbakablick.
3. Ekonomiska förutsättningar
4. Tidplan
5. Kort om Gästrike återvinnare
Bilaga (se separata handlingar)
a. Avfallstaxa 2021 förslag med år 2020 som grund
b. Frågor och svar om avfallstaxan
Hör gärna av er med frågor till:
Maria Qvist, kvalitetsansvarig,
026 - 17 84 87, maria.qvist@gastrikeatervinnare.se
eller Anna-Karin Karlsson, Förbundsdirektör,
anna-karin.karlsson@gastrikeatervinnare.se

Med vänlig hälsning,
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Anna-Karin Karlsson
Förbundsdirektör Gästrike återvinnare

Box 722, 801 28 Gävle
Utmarksvägen 16
gastrikeatervinnare.se
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1. Förslag till beslut
Kommunalförbundet Gästrike återvinnare föreslår förbundsfullmäktige att:

•
•

Godkänna förslaget till avfallstaxa för 2021 – höjning motsvarande
avfallsindex 2,5 %
Föreslå kommunfullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandvikens
och Älvkarleby kommun att under hösten 2020 besluta om
avfallstaxan för 2021-höjning motsvarande avfallsindex 2,5 %.

2. Förklaring av förslag till Avfallstaxa
2021
Beslutsunderlaget för avfallstaxa 2021 är själva taxedokumentet som heter
”Avfallstaxa 2021 förslag med år 2020 som grund, se bilaga a, separat handling.
I det dokumentet finns alla aktuella taxor angivna exakt och alla förslag på
ändringar. Anledningen till att den utgår från 2020 års avfallstaxa är för att
beslutsfattare lätt ska kunna se alla justeringar som föreslås. När väl alla
medlemskommuner har tagit beslut kommer dokumentet att lämnas till tryckeri
och göra de beslutade ändringarna och då bara visa de avgifter som gäller för år
2021.
Nedan förklaras mer beskrivande vad som ligger till grund för ändringarna och
vilka konsekvenserna blir för hushållen.
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. De
miljöstyrande taxorna gör med andra ord att många kunder inte får någon höjning
alls, medan andra får en lite högre höjning än genomsnittet.
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Taxor för kommunal verksamhet ska bygga på självkostnadsprincipen vilket också
ligger till grund för taxeförslaget. En taxa är ett fast belopp och inte en andel av
något. Så länge inget nytt beslut fattas så är intäkterna desamma. En taxa kan inte
jämföras med en skatt som ger förändrade intäkter då den bygger på andel av lön
och befolkningsmängd. Intäkterna förändras därmed via en skattesats utan att
skattesatsen i sin tur har ändrats.
Förslaget till höjning (2,5 %) motsvarar förbundets kostnadsutveckling vad gäller
inflation, indexeringar och lönerevision och beräknas ge förbundet en ökad intäkt
på 4,5 mnkr.
Verksamheten har kostnadsökningar som överstiger dessa 2,5 %, som avser
förbränningsskatter och behandlingskostnader. Med ett effektiviseringskrav och
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förbättringsarbete motsvarande 1 % av verksamhetens kostnader (ca 2,5 mnkr)
kommer vi att klara en ekonomi i balans.
Beslut om avfallstaxan för 2021 fastställs av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige under hösten 2020.
Förslagen på avfallstaxa 2021 ser i korthet ut så här:

Avfallstaxa för villahushåll och flerbostad:
•
•
•
•
•
•
•

Höjer de rörliga kostnaderna som kunderna kan vara med och påverka.
En fortsatt miljöstyrning mot att sortera mera och minska avfallet.
Villahushåll/småhus, som har abonnemang sorterat och minsta storleken
140 liter och hämtning och hämtning 1 gång var 4:e vecka eller 1 gång per
kvartal får ingen höjning alls!
De kunder som har mycket restavfall får betala mera, medan de som har
mycket utsortering av matavfall, tidningar och förpackningar gynnas.
(Genomsnitt höjning 2,5%)
Abonnemang osorterat, dvs. där restavfall och matavfall får blandas får en
stark miljöstyrning och höjs fortsatt.
I snitt ökar avgiften för en villa/radhus/lägenhet som sorterar med 1-3
kr/månaden/hushåll.
Grundavgiften för radhus tas bort. Benämningen av grundavgifterna görs
om och skatteverkets taxeringskoder för fastighetstyper blir vägledande.
För merparten av de ca 9 000 st radhus som förbundet har i sina register
idag kommer de att gå över till grundavgift för villa/småhus och få en
kostnadsökning med 200 kr/år.

Ingen höjning alls
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för de kunder som sorterar
bäst!
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Avfallstaxa för kunder med enskilt avlopp och/eller fettavskiljare:
•

Kunder med enskilt avlopp och fettavskiljare. Taxorna höjs enligt
avfallsindex för slaminsamling med 2,5 %

Övriga avfallstaxor:
•
•
•
•
•
•
•

Hämtningsavgifter och transportkostnader indexeras med 2,5 %.
Behandlingskostnader för taxorna som rör komprimatorer och tillfälliga
verksamheter justeras och blir kostnadstäckande, gäller restavfall och
blandat restavfall och matavfall.
Förtydliganden vad gäller sanktionsavgifter vid försvårade hämtställen.
Förtydliganden av maxgränser för antal, vikt och storlek vad gäller
hämtning av grovavfall.
Latrinhämtningen är oförändrad.
Förtydligande, omskrivning och flytt av vissa förklaringstexter. Några
stycken i allmänna bestämmelser flyttas över till att bara stå i
avfallsföreskrifterna.
Övriga taxor är oförändrade

Miljöstyrning av avgifterna– ökat incitament till sortering
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)
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.
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Konsekvenser för kunderna
•

Konsekvenserna för hushållen blir ungefär:
o Villor/småhus som sorterar: höjning med ca 0-3 kr/mån/hushåll
o Villor/småhus med minsta storleken 140 l, hämtning 4:e vecka och
kvartalshämtning får ingen höjning alls
o Radhus med taxeringskod småhus får en höjning av grundavgiften
med 200 kr/år. Radhus med taxeringskod hyreshus får en sänkning
med grundavgiften med 405 kr/år.
o Lägenhet som sorterar bra: höjning med ca 3 kr/mån/hushåll
o Fritidshus: höjning med ca 1 kr/mån/hushåll
o De som inte sorterar får en betydligt större ökning, ca 30
kr/mån/hushåll och en tydlig miljöstyrning.

•
•

Extrahämtningen för fritidshus ökar från 100 kr/tillfälle till 150 kr/tillfälle.
Avgifterna för specialbehållare och tillfälliga verksamheter höjs så att de
blir kostnadstäckande, avfallsindex 2,5 % på hämtning och
kostnadstäckning på behandlingsavgiften.
Vi kalkylerar med att många kunder kommer att ändra sitt abonnemang
mot 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.
Avgifterna för enskilda avlopp och fettavskiljare indexeras med 2,5 %.
Snitthöjning per tömning på ca 40 kr.
För mera detaljer kring hur avgifterna höjs hänvisas till ”Avfallstaxan
förslag 2021”

•

•
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•
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Bakgrund och tillbakablick
Grundavgift och hämtningsavgift
Avfallstaxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften
täcker förbundets kostnader för återvinningscentraler, hantering av farligt avfall
kundservice, information, administration, IT, avfallsplanering och lokaler. I
hämtningsavgiften ingår hämtning och behandling (förbränning eller rötning) av
restavfall och matavfall.
Grundavgiften är differentierad utifrån bostadstyp: småhusenheter (en- och
tvåfamiljshus och vissa radhus) hyreshusenheter( lägenheter och vissa radhus),
fritidshus och verksamhet. Det är skatteverkets taxeringskod för fastighetstyper
som är vägledande.
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 avfall med kommunalt ansvar (tidigare benämnt
hushållsavfall) enligt 15 kapitlet i miljöbalken: hämtning av kommunalt avfall,
driva återvinningscentraler för mottagning av grovavfall och farligt avfall, tömning
av slam från enskilda avlopp och fettavskiljare, informationsarbete mm.
Under förbundets historia (2001-2020) har avfallshanteringen utvecklats, med till
exempel sortering av matavfall, informationsverksamhet, digitalisering,
miljöriktiga fordon, modernisering av återvinningscentraler med mera.
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Figuren nedan visar taxeutvecklingen sedan förbundet bildades 2001 och fram till
2021 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 100 %
och de senaste 10 åren 32 %.
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3. Ekonomiska förutsättningar
Den ekonomiska planen som gjordes hösten 2019 visar att till 2021 kommer
förbundet att redovisa ett resultat på ca 5 mnkr, givet att det förslag till
taxehöjning som nu föreslås går igenom. Avfallstaxan för 2020 är överklagad i
Gävle kommun och vid denna stunds skrivning (aug 2020) vet vi fortfarande inte
utslaget av den. Skulle det visa sig att överklagan är till förbundets nackdel
kommer även förslaget till avfallstaxa för 2021 att behövas dras tillbaka och en ny
ekonomisk plan samt förslag till avfallstaxa behöver arbetas fram och beslutas om
på nytt.
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Avfallstaxan ska vara kostnadstäckande och den höjning som nu föreslås kommer
att täcka den normala kostnadsutvecklingen såsom inflation, indexeringar och
lönerevision.
Förbundet har kostnadsökningar som inte täcks in av denna höjning, såsom
förbränningsskatt och ökade behandlingskostnader. Den kommersiella
verksamheten som vanligtvis genererar vinst, vilket hjälper till att hålla
avfallstaxan nere står inför stora förändringar, vilket kommer att minska
överskottet rejält. Den kommersiella marknaden prognostiserar på en nedgång i
byggbranschen och stor del av verksamheten som idag består av hämtning av
fastighetsnära insamling kommer att förändras helt i och med de nya
förordningarna. Sammantaget uppskattas resultateffekten av minskade intäkter
och ökade kostnader år 2021 till ca 5 mnkr som inte täcks av några avfallstaxor.

Under de kommande åren 2021-2025 står förbundet inför stora förändringar av
verksamheten i och med den nya förordningen om producentansvar för tidningar
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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 fortfarande inte klargjorda, och hur det påverkar vår
ekonomi innehåller många frågetecken. Grunden är dock att producenterna ska
bära kostnaderna.
Naturvårdsverket har avslagit ansökan från FTI och TMR om att ansvara för införa
fastighetsnära insamling i hela Sverige.
Under sommaren har regeringen gått ut med en remiss med förslag om att släppa
på producentansvaret för returpapper/tidningar och lägga över ansvaret på
kommunerna istället.
Vi följer och rapporterar om utvecklingen löpande med vår styrelse.
* Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.
Effektiveringsarbete och förbättringsarbete är givna krav på verksamheten och
kommer att vara en förutsättning och en grund i vår verksamhet. De
kostnadsökningar som inte täcks av avfallstaxan kommer vi att klara av tack vare
att vi fortsätter att ständigt förbättra och effektivisera oss. Ex. på några större
effektiviseringsarbeten som pågår och kommer få effekt 2021 och 2022 är:
•
•
•
•

Nya omlastningsytor för restavfall och brännbart, besparing ca 2,3 mnkr
Fortsatt arbete med töm säcken på våra återvinningscentraler, ca 0,4 mnkr
Fortsatt automatisering av våra kundflöden, ca 0,2 mnkr
Ökad kostnadsmedvetenhet, kompetenshöjning, ständiga förbättringar och
kundfokus kommer att ge resultat.

4. Tidplan
Tidplanen för beslutsgången ser ut enligt nedanföljande:
•
•
•
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•
•
•

Förbundsstyrelsen föreslås godkänna förslag till avfallstaxa 2021, 3 juni 2020
Förbundsfullmäktige föreslås godkänna förslag till avfallstaxa 2021, 11 juni
2020
Utskick av beslutsunderlag (beslutshandling + reviderat förslag till
avfallstaxa 2021) till kommunerna senast under augusti 2020.
Medlemskommunernas kommunfullmäktige beslutar om avfallstaxa 2021,
under september/oktober 2020
Förbundsfullmäktige beslutar om budget 2021 (inkl. de nya avfallstaxorna) i
november 2020
Ny avfallstaxa börjar gälla 1 januari 2021

59

8 (10)

5. Kort om Gästrike återvinnare
Förbundet bildades 2001, har ca 130 anställda, servar 167 000 invånare, driver 12
återvinningscentraler och har cirka 50 tunga fordon. Förbundet omsätter ca 244
mnkr, varav 202 mnkr kommer via avfallstaxan och återvinningscentraler och 42
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.
Som ett tydligt bevis på att vi har lyckats är att Gästrike återvinnare ligger på plats
nr 10 av samtliga kommuner, i Avfall Sveriges ranking om ”Bästa avfallsverksamhet
år 2019”. I den jämförelsen ingår bland annat uppfyllande av miljömål,
avfallsmängder, kundnöjdhet.

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
(förbundsordningen och årsredovisningen hittar du på vår hemsida:
www.gastrikeatervinnare.se ).
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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
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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.

Dokument ID: 20200903-10046, Revision: -

Vi vill lyfta fram några andra områden där Gästrike återvinnare kan vara en resurs:
• Lösningar för sortering och avfallshantering. Gästrike återvinnare har 45 st
sopbilar som samlar in, transporterar avfall varje dag och hanterar över
115 000 ton avfall årligen.
• 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.
• Biogas. Genom delägda dotterbolaget Gästrike Ekogas bidrar vi med
cirkulär ekonomi på riktigt med lokalproducerad biogas och biogödsel.
• Samverkan med Hälsingland. Vi samverkar med Hälsingekommunerna i
angelägna frågor såsom gemensamma avfallsflöden, transporter och
avfallsplan (Kretsloppsplan)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-09-21

KS 2020/00480

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

Finanspolicy - uppföljning 2020-08-31
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Rapporten godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 en ny finanspolicy för Ockelbo
kommun. I finanspolicyn anges att en rapport ska lämnas till
kommunfullmäktige två gånger per år i samband med års- och delårsbokslut.

Beslutsunderlag
Finanspolicy rapport 2020-08-31

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

§ 135

Dnr 2020/00480

Finanspolicy- uppföljning 2020-08-31
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Rapporten godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 en ny finanspolicy för Ockelbo
kommun. I finanspolicyn anges att en rapport ska lämnas till
kommunfullmäktige två gånger per år i samband med års- och delårsbokslut.
Beslutsunderlag
Finanspolicy rapport 2020-08-31
Inlägg
Birger Larsson (C), Liz Zachariasson (SD), Martin Sund Svensson (V),
Marit Rempling (C)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

63

1(1)

2020-08-31

RAPPORTERING FINANSPOLICY

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Ekonomienheten  Joachim Krüger  0297-555 27   joachim.kruger@ockelbo.se
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1.

Aktuell likviditetssituation

Tillgängliga likvida medel 200831:

Likvida medel

Belopp

Kassa och bank

78,9 mkr

Ej utnyttjade kreditlöften

0,0 mkr

Finansiella tillgångar som kan omsättas
inom tre bankdagar
78,9 mkr

Totalt:

Kommentar: Högre likviditet än vid årsskiftet. Checkkredit vilande.

2.

Placeringsportfölj

Placeringar 200831

Motpart

Instrument

Carlssson Noren
/Consensus

Macro Fund

Mangold

Etik global

Belopp
0,5 mkr
0,5 mkr
1,0 mkr

Totalt:
Kommentar: Portfölj oförändrad sedan årsskiftet
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3.

Skuldportfölj

Belopp

Genomsnittlig
räntesats

Kommuninvest

161,0 mkr

0,65 %

Totalt:

161,0 mkr

0,65 %

Långivare

Kommentar: Skuld ökat efter årsskiftet genom övertagande av lån för Wij
Trädgårdar. Genomsnittlig räntesats sjunkit från 0,69 % vid årsskiftet. 9,5 mkr
utav skulden utgörs av gröna lån.

Kapitalbindning

Max

Min

200831

< 1 år

30 %

0%

12,4 %

1-2 år

30 %

0%

22,6 %

2-3 år

20 %

0%

15,7 %

3-4 år

20 %

0%

25,7 %

4-5 år

20 %

0%

12,4 %

5-6 år

20 %

0%

0%

6-7 år

20 %

0%

11,1 %

7-8 år

20 %

0%

0%

8-9 år

20 %

0%

0%

9-10 år

20 %

0%

0%

Kommentar:
Genomsnittlig kapitalbindning är 2,85 år vilket är något längre än vid årsskiftet
2,77 år. En enligt policyn något sned fördelning kapitalbindning. Något att ta
hänsyn till vid omläggning av lån.
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Räntebindning

Max

Min

200831

< 1 år

60 %

35 %

36,1 %

1-3 år

30 %

15 %

15,5 %

3-5 år

25 %

5%

37,3 %

5-7år

15 %

5%

11,1 %

7-10 år

10 %

0%

0%

Kommentar:
Avvikelser mot policyn att åtgärda vid omläggning av lån. Genomsnittlig
räntebindning är 2,36 år mot 2,13 år vid årsskiftet.

4.

Borgensåtagande
Gäldenär

Belopp

Ockelbogårdar AB

153,2 mkr

Ockelbo Vatten AB

41,7 mkr
1,5 mkr

Wij Säteri AB

1,4 mkr

Lingbo pumpstation ek.förening

197,8 mkr

Totalt:

Kommentar: Betydligt högre borgensåtagande än vid årsskiftets 179 mkr.

5.

Avvikelser

Några avvikelser från finanspolicyn per 200831 finns att åtgärda.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-09-14

KS 2020/00470

Tekniska enheten
Hedman, David, 0297-55491
david.hedman@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Försäljning av tomtmark Åmotsbruk - Vallhalla 1:91
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Försäljning av fastigheten Vallhalla 1:191 för 40 kr/m² beviljas.
Sammanfattning av ärendet
En privatperson är intresserad att köpa tomen Vallhalla 1:91 i Åmot (se
rödmarkerat område, bilaga). Tomtens storlek är 1 247 m².
Ett omfattande markarbete krävs för att göra tomten byggklar och
kommunen har, med hänvisning till detta, mottagit ett bud på 40 kr/m².
Kommunen har inte sålt tomter i Åmot på många år. För att uppmuntra
bostadsbyggande så föreslås att tomten säljs till rabatterat pris. Som vanligt
kommer kommunen att lägga med en klausul om återköpsrätt om inte
fastigheten bebyggs inom 2 år.
Beslutsunderlag
Bilaga karta Vallhalla 1:91

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2020-09-29
Kommunstyrelsen

§ 138

Dnr 2020/00470

Försäljning av tomtmark Åmotsbruk - Vallhalla 1:91
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Försäljning av fastigheten Vallhalla 1:191 för 40 kr/m² beviljas.
Ärendebeskrivning
En privatperson är intresserad att köpa tomen Vallhalla 1:91 i Åmot (se
rödmarkerat område, bilaga). Tomtens storlek är 1 247 m².
Ett omfattande markarbete krävs för att göra tomten byggklar och
kommunen har, med hänvisning till detta, mottagit ett bud på 40 kr/m².
Kommunen har inte sålt tomter i Åmot på många år. För att uppmuntra
bostadsbyggande så föreslås att tomten säljs till rabatterat pris. Som vanligt
kommer kommunen att lägga med en klausul om återköpsrätt om inte
fastigheten bebyggs inom 2 år.
Beslutsunderlag
Bilaga karta Vallhalla 1:91
Inlägg
Linus Gunnarsson (M), Birger Larsson (C)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Tekniska  David Hedman  0297-554 91  073-726 29 75  david.hedman@ockelbo.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-08-03

KS 2020/00370

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

Redovisning av partistöd 2019 och partistöd 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Redovisning av partistöd 2019 godkänns.
2. Partistöd 2021 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 2019 har lämnats in från samtliga partier
representerade i fullmäktige.
De kostnader som redovisas ska stämma mot de intäkter som erhålls. Om
partistöd inte nyttjas föregående år ska ej nyttjade medel finnas med i
redovisningen kommande år.
Partier har följt fastställda regler och riktlinjer och inkommit i rätt tid.

Beslutsunderlag
1. Regler för kommunalt partistöd Ockelbo kommun, kommunfullmäktige
2018-12-17, § 109
2. Riktlinjer för redovisning av lokalt partistöd, kommunfullmäktige 201812-17, § 109
3. Redovisning av partistöd 2019 från partierna som är representerade i
kommunfullmäktige.
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Ockelbo kommun
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KS 2020/00370
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Ärendet
Ett gemensamt informationsmöte med partiföreträderare planerades till våren
2020 för att informera om regler, riktlinjer och utformning av redovisning av
partistöd. Pga av den pandemi som präglat förutsättningarna under våren
2020 har detta inte kunnat genomföras.
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 2019 fanns det inte några tomma stolar.
Sammanställning över erhållet och redovisat partistöd 2019.
Parti
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Liberalerna
Totalt

Antal
mandat
12
8
5
2
2
1
1
0
31

Grundbidrag
2 718
2 718
2 718
2 718
2 718
2 718
2 718
2 718
21 743

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Partistöd
Mandatbidrag
159 913
106 608
66 630
26 652
26 652
13 326
13 326
413 108

Summa
Partistöd
162 630
109 326
69 348
29 370
29 370
16 044
16 044
2 718
434 850

Utbildningsbidrag
64 224
42 816
26 760
10 704
10 704
5 352
5 352
165 912

TOTALT
226 854
152 142
96 108
40 074
40 074
21 396
21 396
2 718
600 762

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-29
Kommunstyrelsen

§ 144

Dnr 2020/00370

Redovisning av partistöd 2019 och partistöd 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Redovisning av partistöd 2019 godkänns.
2. Partistöd 2021 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 2019 har lämnats in från samtliga partier
representerade i fullmäktige.
De kostnader som redovisas ska stämma mot de intäkter som erhålls. Om
partistöd inte nyttjas föregående år ska ej nyttjade medel finnas med i
redovisningen kommande år.
Partier har följt fastställda regler och riktlinjer och inkommit i rätt tid.
Beslutsunderlag
Regler för kommunalt partistöd Ockelbo kommun, kommunfullmäktige
2018-12-17, § 109
Riktlinjer för redovisning av lokalt partistöd, kommunfullmäktige 2018-1217, § 109
Redovisning av partistöd 2019 från partierna som är representerade i
kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-09-14

KS 2019/00733

Kommunkontoret
Carter, Carita, 0297-55531
carita.carter@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Svar på motion - Låt landsbygden få tillbaka sitt billiga
drivmedel
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Niels Hebert (MP) yrkar i en motion:
”att Ockelbo kommun ställer sig positiv till att successivt byta ut (av
förvaltningen identifierade) lämpliga fordon till biogas/bensinhybrider när
ett tankställe för biogas finns etablerat.
- att Ockelbo kommun meddelar intresserade företag om detta beslut
- att uppdra åt kommunförvaltningen att återrapportera till
kommunfullmäktige senast i februari 2020.”
Svar: Kommunstyrelseförvaltningen utreder frågan om ett biogastankställe i
samarbete med Ekogas, externa aktörer och övriga berörda parter. Det finns
ett positivt intresse för Ockelbo som en del av infrastrukturen av
biogastankställen. I dagsläget finns olika laddmöjligheter och HVO100 i
centralorten. Biogas vore ett bra komplement när det kommer till att kunna
erbjuda alternativa bränslen, för bosatta, besökare och Ockelbo kommun.
Beslutsunderlag
Motion – Låt landsbygden få tillbaka sitt billiga drivmedel

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019/00733

Svar på motion - Låt landsbygden få tillbaka sitt billiga
drivmedel
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Motionen anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Niels Hebert (MP) yrkar i en motion:
”att Ockelbo kommun ställer sig positiv till att successivt byta ut (av
förvaltningen identifierade) lämpliga fordon till biogas/bensinhybrider när
ett tankställe för biogas finns etablerat.
- att Ockelbo kommun meddelar intresserade företag om detta beslut
- att uppdra åt kommunförvaltningen att återrapportera till
kommunfullmäktige senast i februari 2020.”
Svar: Kommunstyrelseförvaltningen utreder frågan om ett biogastankställe i
samarbete med Ekogas, externa aktörer och övriga berörda parter. Det finns
ett positivt intresse för Ockelbo som en del av infrastrukturen av
biogastankställen. I dagsläget finns olika laddmöjligheter och HVO100 i
centralorten. Biogas vore ett bra komplement när det kommer till att kunna
erbjuda alternativa bränslen, för bosatta, besökare och Ockelbo kommun.
Beslutsunderlag
Motion – Låt landsbygden få tillbaka sitt billiga drivmedel

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Motion
Ockelbo kommunfullmäktige
2019-11-07

Låt landsbygden få tillbaka sitt billiga drivmedel!
I Ockelbo kan vi idag tanka bensin, diesel, etanol och HVO. Av dessa är enbart etanol och
HVO (utan palmolja) att betrakta som förnyelsebara alternativ som spelar en viktig roll för
omställningen. Men det måste bli mycket billigare för vanligt folk att ställa om!
Varje år samlas tonvis av matavfall in från Ockelbos hushåll, matavfall som blir till biogas i
Forsbacka. Biogas kostar cirka 12:90 kronor litern, är lokalproducerat med svenska arbetsvillkor, och är dessutom helt fossilfritt. Det gör oss som kommun och nation oberoende
av det ständigt stigande världsmarknadspriset på råolja för transportsektorn.
Fordon som drivs med biogas har exakt samma egenskaper som ett fossilt drivet fordon.
Samma låga förbrukning. Samma säkerhet. Samma egenskaper att starta i kall väderlek.
Samma möjlighet till fyrhjulsdrift och dragkrok. Begagnatmarknaden är stor och prisnivån
för en biogas/bensinhybrid börjar på cirka 20 000kr. På nybilssidan finns bilar i alla klasser.
Och de har med inräknad mijöbilsbonus samma nybilspris som en vanlig bensinbil.
För den som kör 2 000 mil om året blir besparingen cirka 7 000-8 000 kr om året med biogas i stället för bensin/diesel eller HVO. Dessutom är den årliga fordonsskatten bara en
tredjedel jämfört med en fossilt driven bil.
Vad är haken? Det går bara att tanka biogas i Gävle, inte hos oss där kollektivtrafiken inte
erbjuder lika många valmöjligheter.
Tänk om även vi fick möjlighet att spara på både plånbok och klimat här i Ockelbo! Samtidigt bidrar vi till schyssta arbetsvillkor och svenska arbetstillfällen på den landsbygd vi alla
tycker så mycket om. Även kommunens förvaltningar skulle spara många tusentals kronor
i drivmedelskostnader.
Från företag som bygger tankstationer finns intresse av att på bolagets egen bekostnad
etablera ett tankställe för biogas i Ockelbo, förutsatt att kommunen kan tänka sig att ställa
om vissa (inte alla) av sina egna fordon till biogasdrift när en tankstation finns på plats. Inköp Gävleborgs upphandling medger detta i de flesta fordonsklasserna. Sveriges kommuner och landstings inköpsorganisation har också avtal som medger detta.
Det är dags att även vi Ockelbobor som är med och bidrar till biogasproduktionen också
får ta del av det drivmedel vi på sätt och vis har rätt till.

91

Miljöpartiet i Ockelbo yrkarr:
- att Ockelbo kommun ställer sig positiv till att successivt byta ut (av förvaltningen identifierade) lämpliga fordon till biogas/bensinhybrider när ett tankställe för biogas finns etablerat.
- att Ockelbo kommun meddelar intresserade företag om detta beslut
- att uppdra åt kommunförvaltningen att återrapportera till kommunfullmäktige senast i februari 2020.

Niels Hebert
Miljöpartiet de gröna i Ockelbo
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2020-09-28

KS 2020/00433

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

Anmälan av motion - Skapa cykelleden Järnvägen
Falun-Ockelbo-Norrsundet
Förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Niels Hebert (MP) har lämnat in följande motion:
”Skapa cykelleden Järnvägen Falun-Ockelbo-Norrsundet”
Vi förslår att en kommungemensam cykelled anläggs mellan Falun, Ockelbo
och Gävle och att de tre kommunerna gemensamt tar fram ett förslag på en
sådan led. Cykelturismen är en starkt växande del av besöksnäringen - en
trend som ytterligare förstärkts under sommaren 2020. I dag befinner sig
Gävleborgs län i en intressant utvecklingsfas för cykelturism med
exempelvis Järvsö och Biking Gästrikland. Det som saknas är bekväma
cykelleder för måttliga motionärer.
På flera håll i landet har cykelleder med gott resultat anlagts på gamla
banvallar. Fördelen är att leden då ofta går en rak väg mellan tätorter med
historia och att lutningen ofta är måttlig. Banvallarna är oftast fria från trafik,
vilket gör att de lämpar sig väl för turistinriktad cykling. Vårt förslag är att
anlägga en cykelled på den tidigare banvallen som tillhörde Dala–Ockelbo–
Norrsundets Järnväg (DONJ). Banan gick mellan Linghed i Dalarna och
Norrsundet via Ockelbo, en sträcka på 86 kilometer. Från Linghed kan leden
förlängas till Falun via Sverigeleden.
Järnvägen byggdes mellan 1874 och 1895 för transport av råvaror och
produkter inom gruv- och skogsindustrin. Även persontrafik förekom.
Antalet resande var som störst under 1920-talet med över 80 000 personer
per år. Så småningom avvecklades persontrafiken och den upphörde 1959.
Godstrafiken hittade nya vägar och upphörde helt 1971. Jädraås-Tallås
Järnväg är sedan 1972 en sex kilometer lång smalspårig museijärnväg med
många besökare och ett viktigt mål för besöksnäringen. Övriga delar av
banvallen är i varierande skick, från skogsbilvägar till stig. Längs järnvägen
finns åtskilliga kulturhistoriska miljöer och besöksmål, främst från
metallbrukets dagar; från Världsarvet Falu Koppargruva, Carl Larssons
Sundborn, Svärdsjöbygden, Vintjärns gruva, Jädraås järnvägs- och
bruksmiljöer, Ockelbo samhälle, Wij trädgårdar och slutligen Norrsundet
och Bottenhavet. I sammanhanget kan man lyfta fram Jädraås, som fick
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nyligen Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne
2020. Föreningen Jädraås Bruk äger och förvaltar den stora hyttan med
dubbla masugnar och rostugnar samt Lancashiresmedjan med valsverk,
ånghammare och ångmaskin. Bruket är ett besöksmål i Järnriket Gästrikland.
Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg driver museal tågtrafik och bevarar
därmed viktiga delar av Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg.
Skogsarbetarbyn i Jädraås med 18 friliggande villor tillkom 1951 på initiativ
av bruksbolaget och ritades av den internationellt kände arkitekten Ralph
Erskine. Jädraås bruksherrgård från 1856 är nu ett STF-vandrarhem. Ett
passande namn på leden skulle kunna vara ”Järnvägen”. Miljöpartiet tror att
ett projekt som detta med flera ben i destinationsutveckling, infrastruktur,
folkhälsa och naturturism har goda möjligheter att erhålla utvecklingsmedel
från såväl staten som från EU.
Miljöpartiet i Ockelbo kommun föreslår att:
- Ockelbo kommun tar ett initiativ för att tillsammans med Gävle kommun
och Falu kommun gemensamt ta fram ett förslag till en cykelled mellan
Linghed (Falun) och Norrsundet via Ockelbo, enligt ovan.
- förslaget bör innefatta analyser av ytterligasre utvecklingsmöjligheter av
besöksmål och besöksnäringar i anslutning till leden.
Beslutsunderlag
Motion - Skapa cykelleden Järnvägen Falun-Ockelbo-Norrsundet

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Motion
Ockelbo kommunfullmäktige
2020-08-21

Skapa cykelleden Järnvägen Falun-Ockelbo-Norrsundet
Vi förslår att en kommungemensam cykelled anläggs mellan Falun,
Ockelbo och Gävle och att de tre kommunerna gemensamt tar fram ett
förslag på en sådan led.
Cykelturismen är en starkt växande del av besöksnäringen - en trend som
ytterligare förstärkts under sommaren 2020. I dag befinner sig Gävleborgs
län i en intressant utvecklingsfas för cykelturism med exempelvis Järvsö och
Biking Gästrikland. Det som saknas är bekväma cykelleder för måttliga
motionärer.
På flera håll i landet har cykelleder med gott resultat anlagts på gamla
banvallar. Fördelen är att leden då ofta går en rak väg mellan tätorter med
historia och att lutningen ofta är måttlig. Banvallarna är oftast fria från trafik,
vilket gör att de lämpar sig väl för turistinriktad cykling.
Vårt förslag är att anlägga en cykelled på den tidigare banvallen som
tillhörde Dala–Ockelbo–Norrsundets Järnväg (DONJ). Banan gick mellan
Linghed i Dalarna och Norrsundet via Ockelbo, en sträcka på 86 kilometer.
Från Linghed kan leden förlängas till Falun via Sverigeleden.
Järnvägen byggdes mellan 1874 och 1895 för transport av råvaror och
produkter inom gruv- och skogsindustrin. Även persontrafik förekom.
Antalet resande var som störst under 1920-talet med över 80 000 personer
per år. Så småningom avvecklades persontrafiken och den upphörde 1959.
Godstrafiken hittade nya vägar och upphörde helt 1971.
Jädraås-Tallås Järnväg är sedan 1972 en sex kilometer lång smalspårig
museijärnväg med många besökare och ett viktigt mål för besöksnäringen.
Övriga delar av banvallen är i varierande skick, från skogsbilvägar till stig.
Längs järnvägen finns åtskilliga kulturhistoriska miljöer och besöksmål,
främst från metallbrukets dagar; från Världsarvet Falu Koppargruva, Carl
Larssons Sundborn, Svärdsjöbygden, Vintjärns gruva, Jädraås järnvägs- och
bruksmiljöer, Ockelbo samhälle, Wij trädgårdar och slutligen Norrsundet och
Bottenhavet. I sammanhanget kan man lyfta fram Jädraås, som fick nyligen
Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne 2020.
Föreningen Jädraås Bruk äger och förvaltar den stora hyttan med dubbla
masugnar och rostugnar samt Lancashiresmedjan med valsverk,
ånghammare och ångmaskin. Bruket är ett besöksmål i Järnriket
Gästrikland.
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Museisällskapet Jädraås - Tallås Järnväg driver museal tågtrafik och
bevarar därmed viktiga delar av Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg.
Skogsarbetarbyn i Jädraås med 18 friliggande villor tillkom 1951 på initiativ
av bruksbolaget och ritades av den internationellt kände arkitekten Ralph
Erskine. Jädraås bruksherrgård från 1856 är nu ett STF-vandrarhem.
Ett passande namn på leden skulle kunna vara ”Järnvägen”.
Miljöpartiet tror att ett projekt som detta med flera ben i
destinationsutveckling, infrastruktur, folkhälsa och naturturism har goda
möjligheter att erhålla utvecklingsmedel från såväl staten som från EU.
Miljöpartiet i Ockelbo kommun föreslår att:
- Ockelbo kommun tar ett initiativ för att tillsammans med Gävle kommun
och Falu kommun gemensamt ta fram ett förslag till en cykelled mellan
Linghed (Falun) och Norrsundet via Ockelbo, enligt ovan.
- förslaget bör innefatta analyser av ytterligasre utvecklingsmöjligheter av
besöksmål och besöksnäringar i anslutning till leden.

Niels Hebert
Miljöpartiet de gröna i Ockelbo
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Kommunkontoret
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Anmälan av motion - Perslundaskolans brister måste
åtgärdas
Förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Niels Hebert (MP) har lämnat in följande motion:
”Perslundaskolans brister måste åtgärdas
Skolinspektionen granskar verksamheten i landets skolor. En del av
Skolinspektionen underlag för granskningen är en enkät till eleverna i
årskurserna fem och nio i landets ca 1 800 skolor. Enkäten består av 14
frågeområden med tre frågor inom varje område och ska bidra till alla
elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö.
Den senaste enkäten visar nedslående resultat för niondeklasserna i
Perslundaskolan i Ockelbo. Enligt Perslundas elever finns stora eller mycket
stora brister vad gäller grundläggande värden som jämställdhet och
mänskliga rättigheter i undervisningen och i skolan. Ett bottenvärde (2,8) av
10 får värderingen av påståendet "i min skola respekterar elever och lärare
varandra".
Eleverna anger mycket låga värden för förekomsten av argumentation och
kritiskt tänkande i undervisningen. Delaktighet och inflytande har en något
högre siffra, men ändå klart under riksgenomsnittet. Studieron är inte bra.
Värdet (3,6) är långt under genomsnittet för alla skolor i Sverige (5,2).
Skolans insatser för att förhindra kränkningar värderas inte heller högt.
Många elever upplever dålig stimulans, osäkerhet om vad som krävs av
eleven och bristande anpassning av undervisningen efter elevens behov.
Flickorna uppfattar situationen på Perslunda genomgående sämre än
pojkarna. På 11 av de 14 frågeområdena redovisas sämre värden än 2017.
Elevhälsan, ett av 14 frågeområden, är det enda flickorna ger ett högre värde
än pojkarna. Det kan tolkas på olika sätt, men visar klart att flickornas behov
måste prioriteras högre.
Jämför man resultaten med enkäten 2017, blir bilden ännu mörkare Det visar
sig att elevernas och personalens upplevelser av trygghet, studiero, respekt,
inflytande, ledning och stimulans på Perslundaskolan är sämre än 2017.
97

Datum

2020-09-28
Ockelbo kommun

Sida

KS 1.1.1.1
2020/00501

Grundläggande styrdokument för skolan är Skollagen och Läroplan för
grundskolan. Att Ockelbo kommun inte lever upp vare sig till skollagen eller
läroplanen tycks klart.
Skolans värdegrund
I skolans läroplan finns en beskrivning av skolans värdegrund och uppdrag.
Det heter bland annat: "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män
samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och
förmedla". Enligt läroplanen "ska skolan ska främja förståelse för andra
människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes
välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan
utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell
läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande
behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet
och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva
insatser.”
I Skollagen (§ 9) står att barn och elever ska ges inflytande över utbildningen
och fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla
utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.
Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas
inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras
sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska, enligt Skollagen, även i
övrigt stödjas och underlättas.
Ett förbättringsarbete på Perslundaskolan måste alltså involvera eleverna.
Även i åk 5 får eleverna svara på en enkät. Där är bilden mer positiv. Kanske
ska man titta på den när man funderar över vad som ska göras? I denna
motion redovisas enbart niornas svar.
Motverka kränkande behandling
Skollagen säger (6 §) att skolan ska bedriva "ett målinriktat arbete för att
motverka kränkande behandling av barn och elever" och "se till att det
genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts
för kränkande behandling.
Skollagen betonar (10 §) att all personal som arbetar i skolan ska anmäla
kränkande behandling av barn eller elev som de fått kännedom om till
rektorn, som i sin tur är skyldig att skyndsamt anmäla detta till
huvudmannen, det vill säga kommunen, som ska "vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden".
Enligt Skollagen ska Huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan
med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra
kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en
redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller
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genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
Finns en aktuell åtgärdsplan i Ockelbo och på Perslundaskolan? Upprättas en
sådan plan varje år? Varför har den - av enkäten att döma - inte fungerat?
Har åtgärder vidtagits för att förbättra de många brister som enkäten visar?
Vilka åtgärder har tidigare redovisats enligt denna plan?
Det finns både lärare och elever på Perslundaskolan som rapporterat till oss
politiker att återkommande anmälningar om kränkningar och grov rasism
som lämnats in till ledningen på skolan inte lett till några åtgärder. Detta är
oacceptabelt.
Hitta vägar
Inom skolforskningen har man pekat på att otydlig organisation och ledning
och brister i gemensamma riktlinjer ofta är en grundorsak till att
kränkningar, otrygghet och rasism breder ut sig. Att hitta utgångspunkter och
vägar för ett förbättringsarbete tar tid. Arbetet kan ha delmål som redovisas
offentligt. Även offentliga diskussioner/seminarier etc bör ordnas. Personal
och elever ska uppmuntras att delge sina erfarenheter, offentligt eller
anonymt. Problemen på Perslundaskolan stannar sannolikt inte vid skolan,
utan vi ser det som av stor vikt att diskussionen om framtiden för Ockelbos
barn och ungdomar blir bred och omfattande.
Miljöpartiet de Gröna föreslår att:
- Ockelbo kommun (skolans huvudman) skyndsamt startar en process med
Perslundaskolans elever, rektor, lärare och övrig personal, föräldrar,
representanter för skolledningen och Utbildnings- och kulturnämnden samt
lämplig expertis för att reorganisera undervisningen och skolans verksamhet
så att den uppfyller de krav på studiero, arbete mot kränkande behandlingar,
ordning, demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och andra
grundläggande förutsättningar för en väl fungerande skola.
- huvudmannen analyserar om brister i organisation, ledning och
gemensamma riktlinjer bidragit till att Perslundaskolans elever inte har den
skola läroplanen och skollagen ger dem rätt till.
Enkätens 14 frågeområden
1. Veta vad som krävs
2. Stimulans
3. Tillit till elevens förmåga
4. Anpassning efter elevens behov
5. Utmaningar
6. Argumentation och kritiskt tänkande
7. Grundläggande värden i undervisningen/lärandet
8. Grundläggande värden på skolan
9. Delaktighet och inflytande
10. Ordningsregler
11. Studiero
12. Trygghet
13. Förhindra kränkningar
14. Elevhälsa
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Enkätresultaten är offentliga och redovisas på Skolverkets hemsida:
https://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=606761
Niels Hebert
Miljöpartiet i Ockelbo”
Beslutsunderlag
Motion – Perslundaskolans brister måste åtgärdas

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Motion
Ockelbo kommunfullmäktige
2020-09-28

Perslundaskolans brister måste åtgärdas
Skolinspektionen granskar verksamheten i landets skolor. En del av Skolinspektionen underlag för granskningen är en enkät till eleverna i årskurserna fem och
nio i landets ca 1 800 skolor. Enkäten består av 14 frågeområden med tre frågor
inom varje område och ska bidra till alla elevers lika rätt till en god utbildning i
en trygg miljö.
Den senaste enkäten visar nedslående resultat för niondeklasserna i Perslundaskolan i Ockelbo. Enligt Perslundas elever finns stora eller mycket stora brister
vad gäller grundläggande värden som jämställdhet och mänskliga rättigheter i
undervisningen och i skolan. Ett bottenvärde (2,8) av 10 får värderingen av påståendet "i min skola respekterar elever och lärare varandra".
Eleverna anger mycket låga värden för förekomsten av argumentation och kritiskt
tänkande i undervisningen. Delaktighet och inflytande har en något högre siffra,
men ändå klart under riksgenomsnittet. Studieron är inte bra. Värdet (3,6) är
långt under genomsnittet för alla skolor i Sverige (5,2). Skolans insatser för att
förhindra kränkningar värderas inte heller högt. Många elever upplever dålig
stimulans, osäkerhet om vad som krävs av eleven och bristande anpassning av
undervisningen efter elevens behov.
Flickorna uppfattar situationen på Perslunda genomgående sämre än pojkarna.
På 11 av de 14 frågeområdena redovisas sämre värden än 2017. Elevhälsan, ett av
14 frågeområden, är det enda flickorna ger ett högre värde än pojkarna. Det kan
tolkas på olika sätt, men visar klart att flickornas behov måste prioriteras högre.
Jämför man resultaten med enkäten 2017, blir bilden ännu mörkare Det visar sig
att elevernas och personalens upplevelser av trygghet, studiero, respekt, inflytande, ledning och stimulans på Perslundaskolan är sämre än 2017.
Grundläggande styrdokument för skolan är Skollagen och Läroplan för grundskolan. Att Ockelbo kommun inte lever upp vare sig till skollagen eller läroplanen
tycks klart.
Skolans värdegrund
I skolans läroplan finns en beskrivning av skolans värdegrund och uppdrag. Det
heter bland annat: "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet,
alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet
mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla". Enligt läroplanen "ska skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till
inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla
verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion
och aktiva insatser.”
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I Skollagen (§ 9) står att barn och elever ska ges inflytande över utbildningen och
fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.
Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom
ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska, enligt Skollagen, även i övrigt stödjas
och underlättas.
Ett förbättringsarbete på Perslundaskolan måste alltså involvera eleverna. Även i
åk 5 får eleverna svara på en enkät. Där är bilden mer positiv. Kanske ska man
titta på den när man funderar över vad som ska göras? I denna motion redovisas
enbart niornas svar.
Motverka kränkande behandling
Skollagen säger (6 §) att skolan ska bedriva "ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever" och "se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.
Skollagen betonar (10 §) att all personal som arbetar i skolan ska anmäla kränkande behandling av barn eller elev som de fått kännedom om till rektorn, som i
sin tur är skyldig att skyndsamt anmäla detta till huvudmannen, det vill säga
kommunen, som ska "vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden".
Enligt Skollagen ska Huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med
en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av
dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande
året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i
efterföljande års plan.
Finns en aktuell åtgärdsplan i Ockelbo och på Perslundaskolan? Upprättas en sådan plan varje år? Varför har den - av enkäten att döma - inte fungerat? Har åtgärder vidtagits för att förbättra de många brister som enkäten visar? Vilka åtgärder har tidigare redovisats enligt denna plan?
Det finns både lärare och elever på Perslundaskolan som rapporterat till oss politiker att återkommande anmälningar om kränkningar och grov rasism som lämnats in till ledningen på skolan inte lett till några åtgärder. Detta är oacceptabelt.
Hitta vägar
Inom skolforskningen har man pelat på att otydlig organisation och ledning och
brister i gemensamma riktlinjer ofta är en grundorsak till att kränkningar,
otrygghet och rasism breder ut sig. Att hitta utgångspunkter och vägar för ett förbättringsarbete tar tid. Arbetet kan ha delmål som redovisas offentligt. Även offentliga diskussioner/seminarier etc bör ordnas. Personal och elever ska uppmuntras att delge sina erfarenheter, offentligt eller anonymt. Problemen på
Perslundaskolan stannar sannolikt inte vid skolan, utan vi ser det som av stor vikt
att diskussionen om framtiden för Ockelbos barn och ungdomar blir bred och
omfattande.
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Miljöpartiet de Gröna föreslår att:
- Ockelbo kommun (skolans huvudman) skyndsamt startar en process med
Perslundaskolans elever, rektor, lärare och övrig personal, föräldrar, representanter för skolledningen och Utbildnings- och kulturnämnden samt lämplig expertis
för att reorganisera undervisningen och skolans verksamhet så att den uppfyller
de krav på studiero, arbete mot kränkande behandlingar, ordning, demokrati,
jämställdhet, mänskliga rättigheter och andra grundläggande förutsättningar för
en väl fungerande skola.
- huvudmannen analyserar om brister i organisation, ledning och gemensamma
riktlinjer bidragit till att Perslundaskolans elever inte har den skola läroplanen
och skollagen ger dem rätt till.

Enkätens 14 frågeområden
1. Veta vad som krävs
2. Stimulans
3. Tillit till elevens förmåga
4. Anpassning efter elevens behov
5. Utmaningar
6. Argumentation och kritiskt tänkande
7. Grundläggande värden i undervisningen/lärandet
8. Grundläggande värden på skolan
9. Delaktighet och inflytande
10. Ordningsregler
11. Studiero
12. Trygghet
13. Förhindra kränkningar
14. Elevhälsa

Enkätresultaten är offentliga och redovisas på Skolverkets hemsida:
https://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=606761

Niels Hebert
Miljöpartiet i Ockelbo
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Hedman, David, teknisk chef
david.hedman@ockelbo.se
Johansson, Ola, förvaltningschef
ola.johansson@ockelbo.se

Kommunfullmäktige

Svar på medborgarförslag - Bättre parkering vid Lingbo
förskola
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren anser att
parkeringen på Lingbo förskola är dåligt planerad och föreslår en utbyggnad
av befintlig parkering.
Svar: Tekniska enheten och förskolan anser att nuvarande parkering inte är
en perfekt lösning, men att bygga ut parkeringen på förskolans sida kostar
mycket pengar och den ger inte många extra parkeringsplatser. Tekniska och
förskolan förordar att föräldrar använder sig av parkeringen på
Lingbogårdens sida. Förskolebarn ska ledas av sina föräldrar till förskolans
entré och därmed är det inte ett hinder att korsa vägen.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-29, §63 att återremittera ärendet för
ytterligare utredning av möjligheterna till en trafiksäkrare parkeringsmiljö.
Yttrande har inhämtats av Trafikverket:
”Trafikverket instämmer i kommunens svar. Förskolebarn ska inte gå själva
utan ska följas av vuxna fram till entrén. Det troliga är väl att merparten av
de trafikanter som passerar är närboende i Lingbo som väl känner till att det
ligger en förskola här. Åtgärder är dessutom redan gjorda för att förstärka att
det är en gångväg som passerar vägen. Vägen är avsmalnad på platsen och
försedd med sidomarkeringsskärmar och varningsskyltar om avsmalnad väg.
Om t ex linjemarkeringen behöver förstärkas kan underhåll se över det.
Buskaget vid den västra sidan kan också behöva en översyn så att det inte
har växt för mycket. Att anlägga ett gupp är inte aktuellt på denna plats. Ett
gupp i denna miljö skapar andra problem i form av buller och vibrationer.
hastigheten är 50 på hela Fallvägen (väg 586), en lägre hastighet skulle vara
rimlig på denna typ av väg. Om området inte är utpekat som tättbebyggt är
det länsstyrelsen som beslutar om lokala trafikföreskrifter. Kommunen eller
104

Datum

Ockelbo kommun

2020-09-21

Sida

KS 2019/00742

annan kan lämna förslag på ändrad hastighetsgräns till länsstyrelsen.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Bättre parkering vid Lingbo förskola
Parkering Lingbo
KF beslut 2020-06-29, §63 – Bättre parkering vid Lingbo förskola

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

§ 63

Dnr 2019/00742

Svar på medborgarförslag - Bättre parkering vid Lingbo
förskola
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare utredning av möjligheterna till en
trafiksäkrare parkeringsmiljö.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren anser att
parkeringen på Lingbo förskola är dåligt planerad och föreslår en utbyggnad
av befintlig parkering.
Svar: Tekniska enheten och förskolan anser att nuvarande parkering inte är
en perfekt lösning, men att bygga ut parkeringen på förskolans sida kostar
mycket pengar och den ger inte många extra parkeringsplatser. Tekniska och
förskolan förordar att föräldrar använder sig av parkeringen på
Lingbogårdens sida. Förskolebarn ska ledas av sina föräldrar till förskolans
entré och därmed är det inte ett hinder att korsa vägen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Bättre parkering vid Lingbo förskola
Parkering Lingbo
KS beslut 2020-05-26, §92
Yrkanden
Joel Strömner (SD) yrkar, med instämmande av Jonny Lindblom (SD) och
Liz Zachariasson (SD), återremiss av ärendet.
Beslutsgång
Efter överläggningar föreslår Anna Schönning (S), med instämmande av
övriga tjänstgörande ledamöter, återremiss av ärendet.
Inlägg
Joel Strömner (SD), Jonny Lindblom (SD), Liz Zachariasson (SD),
Anna Schönning (S), Ghaith Al-Tameemi (S), Marit Rempling (C),
Irene Bogren (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #1572 | (signerad) | 2019-11-14 13:06

1. Förslag
Förslaget
Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
Vi är en grupp föräldrar till barn på Lingbo förskola. Vi anser att parkeringen är väldigt dåligt
planerad och när bemanningen är full på förskolan (oftast vid kl 9, då även många barn lämnas)
är det otroligt krångligt att sicksacka sig ut mellan bilar, gräsmatta, lyktstolpe och även andra
barn och föräldrar som är på väg till förskolan. Ta bort gräsmattan i mitten av parkeringen, eller
åtminstone minska en. Samt flytta eller ta bort lyktstolpen som står dåligt placerad.

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.
Vi tycker att det ligger i allas intresse att parkeringen görs om på Lingbo Förskola. Om vi ska
ställa oss på parkeringen ovanför, dvs vid Lingbogården ska vi korsa en väg i onödan vilket
såklart äventyrar barnens säkerhet och nu med dålig sikt och gräsmatta och stolpar äventyras
barns säkerhet också, med tanke på hur lätt det skulle vara att ett barn hamnar bakom en bil.
Dags för åtgärd!

2. Övrigt
Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde
Nej
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Ärendenummer: #1572 | (signerad) | Datum: 2019-11-14 13:06

Sida 1 av 2

3. Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Personnummer

För- och efternamn
Sarah Magdalena Kristina Lundberg
Adress
HAGALUNDSVÄGEN 17

Postnummer och ort
816 92 Lingbo

Telefon
029741844

E-postadress
S_nord@hotmail.com

Mobiltelefon
0702341574
Notifieringar
E-post
SMS

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Sarah Magdalena Kristina Lundberg
Person ID:
Datum: 2019-11-14 13:06
Signerad checksumma: 7EC130857B03EAFD7CE82920EBC5796A4B7D8033
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-29
Kommunstyrelsen

§ 139

Dnr 2019/00742

Svar på medborgarförslag - Bättre parkering vid Lingbo
förskola
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Tekniska enheten ges i uppdrag att undersöka om det går att göra åtgärder
för att förbättra trafiksäkerheten vid överfarten mellan Lingbogården och
Lingbo förskola.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren anser att
parkeringen på Lingbo förskola är dåligt planerad och föreslår en utbyggnad
av befintlig parkering.
Svar: Tekniska enheten och förskolan anser att nuvarande parkering inte är
en perfekt lösning, men att bygga ut parkeringen på förskolans sida kostar
mycket pengar och den ger inte många extra parkeringsplatser. Tekniska och
förskolan förordar att föräldrar använder sig av parkeringen på
Lingbogårdens sida. Förskolebarn ska ledas av sina föräldrar till förskolans
entré och därmed är det inte ett hinder att korsa vägen.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-29, §63 att återremittera ärendet för
ytterligare utredning av möjligheterna till en trafiksäkrare parkeringsmiljö.
Yttrande har inhämtats av Trafikverket:
”Trafikverket instämmer i kommunens svar. Förskolebarn ska inte gå själva
utan ska följas av vuxna fram till entrén. Det troliga är väl att merparten av
de trafikanter som passerar är närboende i Lingbo som väl känner till att det
ligger en förskola här. Åtgärder är dessutom redan gjorda för att förstärka att
det är en gångväg som passerar vägen. Vägen är avsmalnad på platsen och
försedd med sidomarkeringsskärmar och varningsskyltar om avsmalnad väg.
Om t ex linjemarkeringen behöver förstärkas kan underhåll se över det.
Buskaget vid den västra sidan kan också behöva en översyn så att det inte
har växt för mycket. Att anlägga ett gupp är inte aktuellt på denna plats. Ett
gupp i denna miljö skapar andra problem i form av buller och vibrationer.
hastigheten är 50 på hela Fallvägen (väg 586), en lägre hastighet skulle vara
rimlig på denna typ av väg. Om området inte är utpekat som tättbebyggt är

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-29
Kommunstyrelsen

det länsstyrelsen som beslutar om lokala trafikföreskrifter. Kommunen eller
annan kan lämna förslag på ändrad hastighetsgräns till länsstyrelsen.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Bättre parkering vid Lingbo förskola
Parkering Lingbo
KF beslut 2020-06-29, §63 – Bättre parkering vid Lingbo förskola
Inlägg
Martin Sund Svensson (V), Jonny Lindblom (SD), Liz Zachariasson (SD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-09-28

KS 2020/00392

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

Anmälan av medborgarförslag - Utveckla torget
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har inkommit:
”Ta bort parkering på torget i Ockelbo och istället anlägga en yta med
uteserveringar och en lekplats eller något som gör att centrum lever upp. Den
kan med fördel förlängas nedför grässlätten vid Centrumhuset.
Torget ser väldigt tråkigt ut samt att det i dagsläget inte bjuder in till att folk
ska samlas där. Det finns tillräckligt med parkeringar i centrum vid
Perslunda, nedanför Centrumhuset samt vid Ica.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Utveckla torget

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #1932 | (signerad) | 2020-07-05 21:19

1. Förslag
Förslaget
Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
Ta bort parkering på torget i Ockelbo och istället anlägga en yta med uteserveringar och en
lekplats eller något som gör att centrum lever upp. Den kan med fördel förlängas nedför
grässlätten vid Centrumhuset.

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.
Torget ser väldigt tråkigt ut samt att det i dagsläget inte bjuder in till att folk ska samlas där. Det
finns tillräckligt med parkeringar i centrum vid perslunda, nedanför Centrumhuset samt vid ica.

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

3. Kontaktuppgifter
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Kontaktuppgifter
Personnummer

För- och efternamn
EMIL MÅRTENSSON
Adress
KRANKBO 9

Postnummer och ort
816 94 Ockelbo

Telefon
-

E-postadress
emil.mrtensson@gmail.com

Mobiltelefon
0702951008
Notifieringar
E-post

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: EMIL MÅRTENSSON
Person ID:
Datum: 2020-07-05 21:19
Signerad checksumma: 388535DCF2CB0E4FBC82005B9BBB22B68254A8FC
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-09-28

KS 2020/00425

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

Anmälan av medborgarförslag - Asfalterade
parkeringsplatser på Sjöbäcksvägen
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har inkommit:
”Längst ner på Sjöbacksvägen finns en vändplan. Trots förbudsskyltning så
parkerar bilar på vändplanen och ut på gräsmattan (där terrängkörningslagen
gäller). Problemet är att bilar med släp har svårt att ta sig runt vändplanen
om delar av den blockeras av parkerade bilar.
Mitt förslag är att ett antal (minst 5) asfalterade parkeringsplatser anordnas
vid vändplanen och ut mot Bysjön. Görs parkeringsplatsen tillräckligt stor
kan den ev. användas som snöupplag vintertid.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Asfalterade parkeringsplatser på Sjöbacksvägen

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

115

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Staffan Vestbom <s_vestbom@hotmail.com>
den 15 augusti 2020 16:04
Ockelbo kommun (e-post)
Medborgarförslag

Längst ner på Sjöbacksvägen finns en vändplan. Trots förbudsskyltning så parkerar bilar på
vändplanen och ut på gräsmattan(där terrängkörningslagen gäller). Problemet är att bilar med
släp har svårt att ta sig runt vändplanen om delar av den blockeras av parkerade bilar.
Mitt förslag är att ett antal(minst 5 ) asfalterade parkeringsplatser anordnas vid vändplanen
och ut mot Bysjön.
Görs parkeringsplatsen tillräckligt stor kan den ev. användas som snöupplag vintertid.

Staffan Vestbom
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-09-28

KS 2020/00440

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

Anmälan av medborgarförslag - Frisbeegolfbana
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har inkommit:
”Att anlägga en frisbeegolfbana 9 hål på Fornwij med motivering; Blivit
populärt. Servicelaget på AME kan anlägga och sköta om banorna. Håller
Fornwij öppet och tillgängligt. Främjar friskvård och utevistelse.
Kanske går att ansöka om pengar för investering? C:a 35000sek”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Frisbeegolfbana

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

117

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

1. Förslag
Förslaget
Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
Att anlägga en frisbeegolfbana 9 hål på Fornwij.

Motivering
Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
Blivit populärt.
Servicelaget på AME kan anlägga och sköta om banorna.
Håller Fornwij öppet och tillgängligt.
Främjar friskvård och utevistelse.
Kanske går att ansöka om pengar för investering? C:a 35000sek

2. Övrigt
Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde
Nej
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3. Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Personnummer

För- och efternamn
JOHAN BLOMQUIST
Adress
ULVSTA 17

Postnummer och ort
816 94 Ockelbo

Telefon
0735570465

E-postadress
Pjohanbpersson@gmail.com

Mobiltelefon
0735570465
Notifieringar
E-post
SMS

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: JOHAN BLOMQUIST
Person ID:
Datum: 2020-08-26 07:50
Signerad checksumma: E18B3ECF8E4EBADE5C167F67B6156AFE7B9FC226
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-09-14

KS 2020/00379

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

Fyllnadsval (SD) - Ersättare Socialnämnden mm
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ersättare Socialnämnden - XX ()
Ersättare Valnämnden - XX ()
Ledamot Anna och Per G Berggrens stiftelse - XX ()
Ledamot A F Jäderbergs stiftelse - XX ()
Ledamot Gemensamma nämnden för företagshälsovård - XX ()
Sammanfattning av ärendet
Ann-Katrin Zachrisson (SD) har 2020-06-26 inkommit med en avsägelse
från samtliga förtroendeuppdrag.
Förtroendeuppdrag
Ersättare socialnämnden
Ersättare valnämnden
Ledamot Anna och Per G Berggrens stiftelse
Ledamot A F Jäderbergs stiftelse
Ledamot Gemensamma nämnden för företagshälsovård

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige

120

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-29
Kommunstyrelsen

§ 146

Dnr 2020/00379

Fyllnadsval (SD) - Ersättare Socialnämnden mm
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ersättare Socialnämnden - Jonny Lindblom (SD)
Ersättare Valnämnden - Liz Zachariasson (SD)
Ledamot Anna och Per G Berggrens stiftelse - Lena Lundqvist (SD)
Ledamot A F Jäderbergs stiftelse - Lena Lundqvist (SD)
Ledamot Gemensamma nämnden för företagshälsovård - Lena Lundqvist
(SD) (tidigare ersättare)
Ersättare Gemensamma nämnden för företagshälsovård - Bo Stenbeck (M)
Ärendebeskrivning
Ann-Katrin Zachrisson (SD) har 2020-06-26 inkommit med en avsägelse
från samtliga förtroendeuppdrag.
Förtroendeuppdrag
Ersättare socialnämnden
Ersättare valnämnden
Ledamot Anna och Per G Berggrens stiftelse
Ledamot A F Jäderbergs stiftelse
Ledamot Gemensamma nämnden för företagshälsovård

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-09-15

KS 2020/00454

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

Fyllnadsval (SD, M, KD) - Ersättare Ockelbogårdar AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ersättare Ockelbogårdar AB – XX ()
Sammanfattning av ärendet
Mari-Ann Dahlstedt (KD) har 2020-08-31 inkommit med en avsägelse som
ersättare i styrelsen för Ockelbogårdar AB.

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-29
Kommunstyrelsen

§ 147

Dnr 2020/00454

Fyllnadsval (SD, M, KD) - Ersättare Ockelbogårdar AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ersättare Ockelbogårdar AB – XX ()
Ärendebeskrivning
Mari-Ann Dahlstedt (KD) har 2020-08-31 inkommit med en avsägelse som
ersättare i styrelsen för Ockelbogårdar AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-09-28

KS 2020/00011

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

Rapporter
Förslag till beslut
Rapporteringen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
 Missiv – Granskning av risk- och sårbarhetsanalys


Revisionsrapport - Granskning av risk- och sårbarhetsanalys



Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen och 9 § Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, kvartal 2, 2020



Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
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Granskning av riskoch sårbarhetsanalys
Ockelbo kommun

Linus Owman, kvalitetssäkrare
Martin Bernhardtz, projektledare
Josefine Bäck, projektmedlem

Revisionsrapport
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Sammanfattande bedömning
De förtroendevalda revisorerna har med utgångspunkt i väsentlighet och risk
beslutat att granska kommunens risk- och sårbarhetsarbete. Granskningsområdet ingår i revisionsplanen för 2020.
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en
tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med att implementera åtgärder för att
minska och stävja risker i verksamheten i enlighet med lagstiftning och
myndigheters riktlinjer.
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis har
säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med att
implementera åtgärder för att minska och stävja risker i verksamheten,
men det finns ett flertal avvikelser som bör noteras.
Vi noterar att den pågående pandemin av covid-19 kan ha fått till följd att
resurser fått kanaliseras till hanteringen av denna specifika kris, vilket enligt
kommunens tjänstemän delvis utgör en förklaring till att kommunen i alla
delar inte når hela vägen i måluppfyllnad.
Bedömningen baseras på en sammanvägning av nedanstående
revisionsfrågor.
Revisionsfråga

Kommentar

1. Har Ockelbo kommun
utrett ifall de berörs av
Lag (2018:1174) om
informationssäkerhet för
samhällsviktiga och
digitala tjänster och
vidtagit ändamålsenliga
åtgärder därefter när det
kommer till riskanalys
och åtgärdsplan?

PwC bedömer att revisionsfrågan
delvis är uppfyllt. Ockelbo kommun
har analyserat och konstaterat att de
inte berörs av Lag (2018:1174) om
informationssäkerhet för
samhällsviktiga och digitala tjänster.
Analysen finns inte dokumenterad och
har inte blivit fastställd av
kommunstyrelsen.

2. Genomför Ockelbo
kommun risk- och
sårbarhetsanalyser i
enlighet med MSB: s
krav och riktlinjer?

PwC bedömer att revisionsfrågan är
uppfylld. Risk- och sårbarhetsanalyser
(RSA) genomförs i enlighet med MSB:s
föreskrifter. RSA utgår från
kommunens behov och involverar olika
delar av kommunen i framtagning,
exempelvis förvaltningar och
dotterbolag.
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3. Har kommunen
ändamålsenlig
dokumentation
som en risk- och
sårbarhetsanalys,
åtgärdsplan och
handlingsplan?

PwC bedömer att revisionsfrågan är
delvis uppfyllt. Bedömningen baseras
på att det finns dokumentation i form
av styrdokument för krisberedskap,
risk- och sårbarhetsanalys och
utbildnings- och övningsplan för
mandatperioden 2019-2022. Däremot
har inte tillhörande åtgärdsprogram
tillika åtgärdsplan och handlingsplan
uppdaterats för perioden.

4. Arbetar Ockelbo
kommun systematiskt
med att identifiera,
prioritera och mitigera
risker inom kommunen
kopplat till allvarliga
och extraordinära
händelser?

PwC bedömer att revisionsfrågan
delvis är uppfyllt. Ockelbo kommun
arbetar på ett strukturerat sätt för att
identifiera och prioritera risker.
Däremot saknas ett strukturerat och
systematiskt arbete att följa upp och
mitigera de risker som identifieras i
RSA:n.

5. Har Ockelbo
kommun en struktur för
kontinuitetshantering?

PwC bedömer revisionsfrågan som
delvis uppfyllt. Bedömningen baseras
på att det i denna granskning
framkommit att Ockelbo kommun inte
har ett i alla delar strukturerat och
dokumenterat kontinuitetsarbete.
Däremot har ett arbete med kontinuitet
påbörjats inom förvaltningarna.

6. Bedrivs ett systematiskt
och kontinuerligt arbete
med uppföljning,
utvärdering och
rapportering?

PwC bedömer att revisionsfrågan
delvis är uppfyllt. Bedömningen
baseras på att kommunen arbetar med
uppföljning, utvärdering och
rapportering men att det inte sker
systematiskt och strukturerat.
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Rekommendationer
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi Ockelbo kommun att:
●

Dokumentera analysen som genomförts för huruvida kommunen
berörs av lag (2018:1174) om informationssäkerhet för
samhällsviktiga och digitala tjänster. Analysen bör sedan fastställas
av kommunstyrelsen. Kommunen behöver även säkerställa att
vattenbolaget vidtagit åtgärder med anledning av att de omfattas av
lagen (revisionsfråga 1).

●

Undersöka ifall det finns ett behov av att ta fram stöd i form av
exempelvis en vägledning för hur RSA:n i förvaltningarna ska
genomföras (revisionsfråga 2),

●

Säkerställa att det finns en god kunskapsnivå när det kommer till att
genomföra en RSA hos förvaltningarna (revisionsfråga 2),

●

Uppdatera åtgärdsprogrammet för denna mandatperiod
(revisionsfråga 3 och 6)

●

Utse ansvariga för de åtgärder som identifierats i åtgärdsprogrammet
(revisionsfråga 3),

●

Ta fram en övergripande strategi samt tillhörande dokumentation för
kommunens kontinuitetsarbete. Med tanke på att kontinuitetsarbetet i
kommunen är ett område som kommunen avser att arbeta vidare med
på ett strukturerat sätt, skulle det kunna vara lämpligt att samordna
kontinuitetsarbetet inom förvaltningarna med hjälp av övergripande
styrande dokumentation och regelbundna avstämningar under året.
Detta utan att det redan existerande kontinuitetsarbetet drabbas. På
detta sätt sker arbetet inte i oberoende miljöer runt om i
organisationen med olika mognad som följd. På detta sätt kan även
goda exempel spridas till andra förvaltningar (revisionsfråga 3 och 5),

●

Uppdatera åtgärdsprogrammet under hösten 2020 för att säkerställa
att åtgärderna genomförs enligt plan (revisionsfråga 4).
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Kommuner och regioner har en viktig roll i att reducera och hantera risker i
samhället. Ju bättre kommuner och regioner är på att identifiera och prioritera
risker, desto bättre förutsättningar får de att minska sårbarheter och hantera
potentiella kriser och extraordinära händelser.
En viktig grund för kommuner och regioners krisberedskap är de uppgifter
som framgår av lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Lagen syftar till att kommuner och regioner skall minska sårbarheten i sin
verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Med
extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från
det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma
insatser av en kommun.
För att kunna hantera allvarliga störningar behöver kommunen identifiera och
analysera vad en allvarlig störning innebär för deras verksamhet samt vad
det kan få för konsekvenser. Kommunen ska därför som en första handling
genomföra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) och rapportera den till
Länsstyrelsen (LST).
I händelse av en kris som påverkar samhället måste kommunen säkerställa
att det finns handlingsalternativ för att lösa situationen. Detta kallas för
kontinuitetshantering (Business Continuity Management) och är en
fortsättning på RSA-arbetet. Ockelbo kommun behöver ha förmågan att
oavsett störning kunna säkerställa att de kan fortsätta att bedriva sin
verksamhet. Det förutsätter att kommunen har en god kontinuitetshantering,
att de är väl förberedda och vidtagit de åtgärder som krävs för att kunna
minimera tiden för återhämtning vid en kris.
Revisorerna har med utgångspunkt i väsentlighet och risk funnit det
angeläget att granska kommunens risk- och sårbarhetsarbete.
Granskningsområdet ingår i revisionsplanen för 2020.

1.2 Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en
tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med att implementera åtgärder för
att minska och stävja risker i verksamheten i enlighet med lagstiftning och
myndigheters riktlinjer.
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Syftet besvaras genom följande revisionsfrågor:
1. Har Ockelbo kommun utrett ifall de berörs av Lag (2018:1174) om
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och vidtagit
ändamålsenliga åtgärder därefter när det kommer till riskanalys och
åtgärdsplan?
2. Genomför Ockelbo kommun risk- och sårbarhetsanalyser i enlighet med
MSB:s krav och riktlinjer?
3. Har kommunen ändamålsenlig dokumentation som en risk- och
sårbarhetsanalys, åtgärdsplan och handlingsplan?
4. Arbetar Ockelbo kommun systematiskt med att identifiera, prioritera och
mitigera risker inom kommunen kopplat till allvarliga och extraordinära
händelser?
5. Har Ockelbo kommun en struktur för kontinuitetshantering?
6. Bedrivs ett systematiskt och kontinuerligt arbete med uppföljning,
utvärdering och rapportering?

1.3 Revisionskriterier
●

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (2015:5) om
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser

●

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

●

MSB:s vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser -2011

●

FOI - Handbok för kommunalt RSA-arbete -2018

●

Standard ISO 22301 - kontinuitetshantering

●

Kommunens egna riktlinjer inom området

1.4 Avgränsning
Granskningen omfattar kommunens arbete med risk- och sårbarheter och
kontinuitetshantering inom kommunen. Granskningen kommer i mindre
utsträckning beakta övriga krav inom krisberedskap.

1.5 Metod
Granskningen har genomförts under maj till september 2020 av Martin
Bernhardtz, Josefine Bäck och har kvalitetssäkrats av Linus Owman.
Granskningen har dels genomförts genom intervjuer över telefon med
nyckelpersoner inom Ockelbo kommun och dels genom dokumentanalys. Det
har även genomförts ett stickprov för revisionsfråga 5 där
Socialförvaltningens underlag inom kontinuitetshantering samlades in.
Se bilagor för förteckning över granskad dokumentation och de
nyckelpersoner som har intervjuats.
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2. Iakttagelser och
bedömningar
2.1 Identifiering av samhällsviktiga och digitala tjänster
Revisionsfråga 1: Har Ockelbo kommun utrett ifall de berörs av Lag
(2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
och vidtagit ändamålsenliga åtgärder därefter när det kommer till riskanalys
och åtgärdsplan?

2.1.1 Iakttagelser
En analys för att undersöka hur lag (2018:1174) om informationssäkerhet för
samhällsviktiga och digitala tjänster påverkar Ockelbo kommun har
genomförts. Detta skedde på uppdrag av kommunstyrelsen (KS) som
efterfrågade information huruvida kommunen berördes av lagstiftningen.
Analysen genomfördes av kommunens IT-strateg som kunde konstatera att
Ockelbo kommun inte omfattas av lag (2018:1174).
Kommunens tillvägagångssätt för att analysera huruvida kommunen
berördes av lagstiftningen och dess påverkan på kommunen var att utgå från
MSBFS 2018:7 föreskrifter om anmälan om identifiering av leverantörer av
samhällsviktiga tjänster. Enligt intervjusvar kunde Ockelbo kommun
eventuellt ha berörts av 7 kap. 1 § Identifiering av leverantörer av
samhällsviktiga tjänster inom hälso- och sjukvården samt 8 kap. 1 §
Identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom leverans och
distribution av dricksvatten. Anledningen till att Ockelbo kommun kunde
konstatera att de inte berördes av föreskriften var för att kommunen inte har
legitimerad vårdpersonal som överstiger 50 årsarbetskrafter, utan
uppskattningsvis 20 stycken anställda. Avseende det andra området i 8 kap.
1 § om identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom leverans
och distribution av dricksvatten har kommunen konstaterat att de inte berörs.
Vid intervjutillfällen uppges de inte omfattas av föreskriften eftersom
kommunen själva inte är leverantör av dricksvatten. Det är Gästrike Vatten
AB som är kommunens leverantör av dricksvatten. Gästrike Vatten AB är ett
samägt kommunalt bolag som ägs gemensamt av Gävle, Hofors, Ockelbo,
Älvkarleby och Östhammars kommuner. Vid intervjutillfällen framgår det att
vattenbolaget därmed berörs av lagstiftningen eftersom uppdraget är
delegerat till dem.
Analysen som genomförts finns inte dokumenterad i kommunens
ärendehanteringssystem och har inte blivit fastställd av kommunstyrelsen
(KS). Däremot har KS blivit informerad att Ockelbo kommun inte berörs av
lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala
tjänster i ett svar som kommunens IT-strateg författade i samband med KS
tidigare förfrågan. Lagstiftningen har sedan blivit en informationspunkt i ett av
KS sammanträdanden. Eftersom analysen inte finns dokumenterad saknas
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spårbarhet huruvida de omfattas av lag (2018:1174) eller inte. PwC har
därmed inte tagit del av något underlag om hur tillvägagångssättet för själva
genomförandet av analysen gick till som resulterade till beslutet.

2.1.2 Bedömning
Revisionsfrågan bedöms vara delvis uppfyllt.
Bedömningen baseras på att det i denna granskning framkommit att Ockelbo
kommun har genomfört en analys huruvida de berörs av lag (2018:1174).
Kommunen har kommit fram till att de inte berörs av lagstiftningen eftersom
de inte uppfyller de krav som anges i MSBFS 2018:7 7 kap. 1 § och 8 kap. 1
§. Analysen som genomförts finns inte dokumenterad och har inte blivit
fastställd av kommunstyrelsen (KS). Det saknas därmed spårbarhet i
tillvägagångssätt och beslut.

2.2 Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
Revisionsfråga 2: Genomför Ockelbo kommun risk- och sårbarhetsanalyser
i enlighet med MSB: s krav och riktlinjer?

2.2.1 Iakttagelser
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5) ska kommunen
sammanställa och rapportera resultatet av en risk- och sårbarhetsanalys
(RSA) till Länsstyrelsen (LST) senast den 31 oktober under det första
kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige enligt en särskild
uppställning. PwC har jämfört Ockelbo kommuns RSA med den uppställning
som beskrivs i MSB:s föreskrift. Jämförelsen som gjorts visar på att
kommunens RSA ställs samman och rapporteras enligt MSB:s uppställning.
Ockelbo kommun har fastställt och rapporterat en övergripande RSA för
mandatperioden 2019 - 2022 i enlighet med MSB:s krav och riktlinjer som
PwC har mottagit.
En uppföljning av RSA:n sker i enlighet med föreskrifterna regelbundet och
rapporteras till Länsstyrelsen den 15:e februari varje år enligt de indikatorer
som anges i bilagan MSBFS 2015:5.
Det är Ockelbo kommuns säkerhetschef, tillika beredskapssamordnare, som
driver RSA-arbetet inom kommunen. Ockelbo kommun har tidigare använt
sig av ROSA metoden men nu övergått till mångdimensionell
verksamhetsanalys (MVA) som har ett tydligare fokus mot den övergripande
processen.
Tillvägagångssättet för genomförandet av RSA:n inleds med en presentation
för kommunledningsgruppen (KLG) för att introducera arbetet. Efter
genomförd introduktion av säkerhetschefen hålls en gemensam workshop för
kommunens tre förvaltningar samt dotterbolag. I workshopen behandlas och
diskuteras tänkbara scenarion som skulle kunna inträffa i kommunen.
Workshopen kartlägger även kommunens sårbarheter och eventuella
konsekvenser av kritiska händelser. Efter avslutad workshop arbetar
respektive förvaltning med att ta fram egna RSA:er utifrån deras egna behov
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och förutsättningar. Det är förvaltningscheferna som ansvarar för att RSA:n
färdigställs i förvaltningarna. Säkerhetschefen skapar sedan den
övergripande RSA:n som är en aggregerad version utifrån det som tagits
fram i respektive förvaltning och utifrån workshops. När RSA:n är fullständig
skickas och redovisas den för KLG. Det är KLG som slutligen behandlar och
godkänner analysen innan den går vidare till kommunstyrelsen (KS) för att
fastställas.
Vid ett intervjutillfälle framgår det att en förvaltning inte har lämnat in sin RSA
till säkerhetschefen för denna mandatperiod. Det framkommer även att det
saknas stöd i form av en skriftlig vägledning för hur genomförandet av RSA:n
ska gå till ute i förvaltningarna. Det stöd som finns tillgängligt för
förvaltningscheferna är dialogen med säkerhetschefen och workshopen som
kan utökas till fler tillfällen vid behov.

2.2.2 Bedömning
Revisionsfrågan bedöms vara uppfyllt.
PwC bedömer att risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) genomförs i enlighet
med MSB:s föreskrifter. RSA fastställs och rapporteras till Länsstyrelsen
enligt de krav och riktlinjer senast den 31 oktober under det första
kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige.
Risk- och sårbarhetsanalysen utgår från kommunens egna förutsättningar
och behov. Det görs genom att flera delar av kommunen är involverade i
RSA-arbetet, exempelvis förvaltningarna. Däremot saknas en skriftlig
vägledning för hur själva tillvägagångssättet för RSA:n ska gå till vilket
riskerar att medföra att förvaltningscheferna inte kan driva RSA-arbetet på ett
likartat sätt. Det finns även en risk att kunskapsnivån inom förvaltningarna
varierar och därmed påverkar resultatet i RSA:n. En förvaltning valde även
att inte lämna in sin RSA för mandatperioden.

2.3 Ändamålsenlig dokumentation
Revisionsfråga 3: Har kommunen ändamålsenlig dokumentation som en
risk- och sårbarhetsanalys, åtgärdsplan och handlingsplan?

2.3.1 Iakttagelser
Ockelbo kommuns arbete med risk- och sårbarhetsanalys genomförs med
utgångspunkt i bland annat MSB:s föreskrifter om kommuners risk- och
sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5) samt lag (2006:544) om kommuners
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap. Kommunen har tagit fram ett styrdokument men det uppges
finnas en avsaknad av stödjande material för att exempelvis
förvaltningscheferna ska kunna genomföra förvaltningarnas RSA på ett
likartat och ändamålsenligt sätt.
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Den dokumentation som stödjer RSA-arbetet är för närvarande:
●
●
●
●
●
●

Ett styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete 2019-2022
En risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2019-2022, fastställd
av kommunfullmäktige 2019-09-30
En utbildnings- och övningsplan inom krisberedskap och civilt försvar
för perioden 2019-2022, beslutad av kommunchef
En plan för hantering av extraordinära händelser 2019-2022
Specifik dokumentation inom förvaltningarna som syftar till att
upprätthålla förvaltningarnas arbete med kontinuitetshantering
Åtgärdsprogram för mandatperioden 2015-2018

Det uppges under intervjutillfällen att det är kommunchefen som är ytterst
ansvarig för att ändamålsenlig dokumentation finns på plats och att det är
säkerhetschefen som säkerställer att dokumenten revideras och uppdateras.
Det finns formulerat i utbildnings- och övningsplanen att det är
säkerhetschefen som ansvarar för upprättandet och revideringen av planen.
Det saknas dock en utpekad ansvarig för uppdatering och revidering av
kommunens ”plan för hantering av extraordinära händelser” och
”styrdokument för krisberedskap”. Det är förvaltningscheferna som ansvarar
för att revidera och uppdatera dokumentationen som finns på förvaltningarna.
Ockelbo kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram som ska vara
motsvarigheten till en åtgärdsplan och handlingsplan. Däremot har inte
åtgärdsprogrammet uppdaterats för mandatperioden 2019-2022, vilket
uppges vara ett resultat av pandemin under våren 2020. Det har inte funnits
tid eller resurser att uppdatera åtgärdsprogrammet som planerat under våren
och därmed har arbetet flyttats till hösten 2020.
Det framgår under intervjutillfällen att det inte finns någon övergripande
kontinuitetsstrategi för kommunen. Däremot har förvaltningarna egna
kontinuitetsplaner, och ett stickprov har genomförts där PwC mottagit
Socialförvaltningens underlag för kontinuitetshantering.
I MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:5) om kommuners risk- och
sårbarhetsanalyser framgår det i bilagan att RSA:n, i de delar som är
relevanta, ska vara förankrad och känd hos berörda aktörer. Vid ett
intervjutillfälle uppges det finnas förbättringspotential när det kommer till att
göra relevanta delar av risk- och sårbarhetsanalysen tillgänglig för berörda
inom organisationen. Det finns en önskan att göra RSA:n mer känd i
kommunen och att det finns fördelar med att RSA:n genomsyrar hela
förvaltningen, istället för att fastna för högt upp i organisationen. En
iakttagelse som gjorts av en intervjuperson är att de borde nyttja de forum
och nätverk som finns etablerade för att sprida mer kunskap och information
om arbetet.
Sammanfattningsvis har Ockelbo kommun ett styrdokument för kommunens
krisarbete, en risk- och sårbarhetsanalys, utbildning- och övningsplan, plan
för hantering av extraordinära händelser samt specifik dokumentation inom
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förvaltningarna för kontinuitetshantering. Det saknas dock en utpekad
ansvarig för uppdatering och revidering av deras plan för hantering av
extraordinära händelser och styrdokument för krisberedskap. Vidare saknas
en kontinuitetsstrategi och ett uppdaterat åtgärdsprogram.

2.3.2 Bedömning
Revisionsfrågan bedöms vara delvis uppfyllt.
Bedömningen baseras på att det i denna granskning framkommit att det finns
en ändamålsenlig dokumentation på plats inom vissa delar (se ovan).
Däremot saknar Ockelbo kommun flera relevanta dokument som exempelvis
en kontinuitetsstrategi, ett uppdaterat åtgärdsprogram, instruktioner och
mallar för att kunna bedriva ett likartad och ändamålsenligt RSA-arbete inom
hela kommunen. Det uppges även finnas ett behov av att på ett bättre sätt
dela kunskap och information inom organisationen.

2.4 Identifiera, prioritera och mitigera risker
Revisionsfråga 4: Arbetar Ockelbo kommun systematiskt med att identifiera,
prioritera och mitigera risker inom kommunen kopplat till allvarliga och
extraordinära händelser?

2.4.1 Iakttagelser
I nuläget finns det en dedikerad resurs på kommunövergripande nivå som
ansvarar och samordnar arbetet med att identifiera, prioritera och mitigera
risker inom kommunen kopplat till allvarliga och extraordinära händelser. Vid
intervjutillfällen uppges det finnas ett nystartat säkerhetsråd med flera aktörer
inom organisationen i syfte att få ett mer systematiskt arbete inom området
och att minska personberoendet.
När det gäller att identifiera risker inom Ockelbo kommun finns det en
strategisk plan som beskriver arbetsprocessen för det. Detta görs genom den
workshop som säkerhetschefen tillhandahåller för kommunens förvaltningar
och bolag. En del av RSA-arbetet är också att bedriva omvärldsbevakning för
att tidigt kunna identifiera och varna för extraordinära händelser. Detta gör
kommunen genom de nätverk och samverkansforum som de ingår i
tillsammans med närliggande kommuner. Det är i dessa forum som
kommunen fångar upp frågor kopplade till omvärlden och håller sig
informerade.
När det gäller att prioritera och mitigera risker går det till så att ett antal
prioriterade punkter tas fram i samband med framtagen RSA. Detta bryts
sedan ned i Ockelbo kommuns åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet har
dock inte blivit uppdaterat och reviderat utifrån de risker och sårbarheter som
identifierats i RSA:n för mandatperioden 2019-2022. Det beror på pandemin
som startade under våren 2020, vilket har gjort att arbetet inte har hunnit
genomföras enligt plan.
Enligt intervjusvar skapas övningsmaterial baserat på de områden som
anses vara mest prioriterade och kritiska i RSA:n. Detta blir sedan en del av
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kommunens utbildnings- och övningsplan som PwC tagit del av. Det framgår
under intervjutillfällen att det finns en trygghet och ett stort engagemang kring
att hantera kritiska händelser inom kommunen. Efter en tidigare händelse i
samband med en brand har länsstyrelsen arrangerat regelbundna övningar
varje kvartal med olika scenarion.
Vid intervjutillfällen framgår att det finns en del förbättringsåtgärder att vidta i
åtgärdsprogrammet, exempelvis att det ska finnas formulerat vem som är
ansvarig för att genomföra åtgärden. Detta arbete förväntas ske i samband
med uppdateringen av åtgärdsprogrammet under hösten 2020. Det är
kommunchefen som är ytterst ansvarig för att åtgärderna i
åtgärdsprogrammet genomförs, däremot är det säkerhets- och
förvaltningscheferna som operativt följer upp åtgärderna i deras förvaltning.
En iakttagelse som gjorts är att detta inte sker systematiskt eller formaliserat.

2.4.2 Bedömning
Revisionsfrågan bedöms vara delvis uppfyllt.
Bedömningen baseras på att det i denna granskning framkommit att det i viss
utsträckning finns ett systematiskt arbete med att identifiera, prioritera och
mitigera risker inom kommunen. Ockelbo kommun arbetar på ett strukturerat
sätt för att identifiera och prioritera risker.
Däremot finns det förbättringspotential när det kommer till att följa upp och
mitigera de risker som identifierats. Åtgärdsprogrammet har inte blivit
uppdaterat och reviderat enligt plan på grund av brist i tid och resurser under
pandemin våren 2020. Det finns i dagsläget endast en dedikerad resurs som
arbetar med dessa frågor, vilket gör det sårbart och svårt att hinna med
arbetet.

2.5 Kontinuitetshantering
Revisionsfråga 5: Har Ockelbo kommun en struktur för
kontinuitetshantering?

2.5.1 Iakttagelser
Ockelbo kommun tillämpar inte ISO 27301 standard för kontinuitetshantering
utan MSB:s vägledning i det stickprov som genomförts. Under intervjutillfällen
framgår det att det pågår ett kontinuitetsarbete inom förvaltningarna. PwC har
genomfört ett mindre stickprov och mottagit dokumentation från
Socialförvaltningen för att se hur de arbetar med kontinuitetshantering. PwC
mottog följande arbetsdokument:
●
●
●
●

Checklista för verksamhetens arbete med kontinuitetshantering
Handlingsplan för personalförsörjning
Personalförsörjning handläggarenheten
Personalförsörjning enligt pandemiplan

Socialförvaltningen utgår från MSB:s checklista (MSB1518) för att bedriva sitt
kontinuitetsarbete. I checklistan framgår det vilka personer som ansvarar för
att bedriva kontinuitetsarbetet inom verksamheten samt momenten: förbered
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arbetet, konsekvensensanalys, riskbedömning, kommunicera/testa/öva samt
vidareutveckla arbetet. De sista två momenten är dock inte fullständiga.
Socialförvaltningen har även tagit fram planer och dokument kopplat till
personalförsörjning för hur de ska upprätthålla verksamhetens drift.
Av bifogade handlingar till Kommunfullmäktiges kallelse till sammanträde
2019-12-16 (ärende 19) framgår att ett område som kommunen ska arbeta
med under mandatperioden är kontinuitetshantering. Det finns en ambition att
fortsätta driva och förbättra kontinuitetsarbetet.
Kommunens kontinuitetsarbete finns inte sammanfattat i ett enda styrande
dokument, vilket inte heller är lagstadgat. Arbete med frågor kopplat till
kontinuitet bedrivs på förvaltningsnivå där Socialförvaltningen ovan utgör ett
exempel. Enligt kommunens säkerhetschef finns ytterligare planer kopplat till
kontinuitet, exempelvis kring uppsamlingsplatser för allmänheten, alternativ
ledningsplats etc.
En iakttagelse som gjorts är att det finns svårigheter att uppnå en uthållighet
och ett strukturerat kontinuitetsarbete i en mindre kommun som har
begränsat med resurser. Vid tidigare störningar och händelser så har
kommunen fått hantera och lösa situationen ad-hoc eftersom det saknas en
kontinuitetsstrategi med tillhörande dokument som styr kommunens arbete.

2.5.2 Bedömning
Revisionsfrågan bedöms vara delvis uppfyllt.
Bedömningen baseras på att det i denna granskning framkommit att Ockelbo
kommun inte har ett i alla delar strukturerat och dokumenterat
kontinuitetsarbete, trots att det är ett område som lyfts upp som en planerad
åtgärd i kommunens RSA. Däremot har ett arbete med kontinuitet påbörjats
inom förvaltningarna, där Socialförvaltningen är den förvaltning som
kontrollerats via stickprov.

2.6 Uppföljning, utvärdering och rapportering
Revisionsfråga 6: Bedrivs ett systematiskt och kontinuerligt arbete med
uppföljning, utvärdering och rapportering?

2.6.1 Iakttagelser
I MSB:s föreskrift (MSBFS 2015:5) framgår att kommunen regelbundet ska
följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys (RSA).
Det är kommunstyrelsen (KS) som har det formella ansvaret att följa upp
kommunens RSA-arbete, däremot är det säkerhetschefen som har
delegerats att genomföra uppföljningarna. Vid intervjutillfällen uppges att
resultatet från uppföljningarna redovisas för KS, och på dessa möten redogör
säkerhetschefen för vad som har hunnits med att genomföras och inte under
mandatperioden.
Kommunen använder delar av en mångdimensionell verksamhetsanalys
(MVA) för att bedriva sitt RSA-arbete, metoden har ett fokus på
arbetsprocessen och att det är en del av resultatet. Enligt intervjusvar sker
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uppföljning av RSA-arbetet kontinuerligt inom kommunen tillsammans med
krisledningsgruppen. I detta forum behandlas och följs åtgärdsprogrammet
upp. Det har dock inte skett efter årsskiftet som planerat på grund av
pandemin under våren 2020.
Vid intervjutillfällen uppges att det i samband med utvärdering av övning finns
en trygghet inom organisationen att hantera incidenter och krissituationer.
Detta är ett resultat av de kvartalsvisa scenariobaserade övningar som
Länsstyrelsen tillhandahåller kommunen samt de erfarenheter som
kommunen har fått genom att hantera skarpa händelser under åren. Det finns
ett stort engagemang bland kommunens medarbetare att samarbeta och
hantera kritiska händelser. Ockelbo kommun har enligt KS exempelvis
hanterat pandemin under våren 2020 på ett, ur kommunens perspektiv,
framgångsrikt sätt.
Vid intervjuer framkommer att det enligt de intervjuade finns för lite tid och
resurser för att kunna driva och koordinera RSA-arbetet på ett
ändamålsenligt sätt. I dagsläget finns det endast en dedikerad resurs för hela
kommunen som arbetar med dessa frågor, vilket enligt de intervjuade gör
situationen sårbar. Det framgår vid intervjutillfälle exempelvis att vissa
uppdateringar av planer inte hunnits genomföras. Planer har inte reviderats
utifrån resultatet från utvärderingen. Däremot uppges det under samtliga
intervjuer finnas en bra samverkan och dialog med närliggande kommuner
samt att nätverk startas i syfte att hjälpa och stötta varandra i likartade frågor.

2.6.2 Bedömning
Revisionsfrågan bedöms vara delvis uppfyllt.
Bedömningen baseras på att det i denna granskning framkommit att det i viss
utsträckning sker uppföljning, utvärdering och rapportering inom kommunen.
Däremot sker det inte systematiskt och kontinuerligt, inte minst med tanke på
att RSA-arbetet inte har följts upp och därmed avstannat. Det finns även
begränsat med resurser och tid för att kunna driva och koordinera RSAarbetet på ett ändamålsenligt sätt.
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3. Bilagor
Bilaga 1 - Granskad dokumentation
Inom ramen för uppdraget har PwC tagit del av följande dokumentation:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 2019-2022 KF 20190930
Åtgärdsprogram 2016-2018
Utbildnings- och övningsplan 2019-2022
Styrdokument krisberedskap 2019-2022
RSA framsida och innehåll
Kommunfullmäktige - kallelse, handlingar och protokoll 2019-12-16
Plan för hantering av extraordinära händelser 2019-2022
Handläggarenheten personalförsörjning 20 40 60
Hemsjukvård planering 20 40 60
IFO personalförsörjning 20 40 60
Personalförsörjning enligt pandemiplan

Bilaga 2 - Intervjuade funktioner
Följande funktioner vid kommunen har medverkat till denna granskning:
●
●
●
●

Kommunchef (tf.)
Ekonomichef tillika säkerhetsskyddschef
Säkerhetschef tillika beredskapssamordnare
IT-strateg

2020-09-07

Cecilia Axelsson
Uppdragsledare

Martin Bernhardtz
Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC)
på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo kommun enligt de villkor och under de
förutsättningar som framgår av projektplan beslutad 2020-04-20. PwC ansvarar inte utan särskilt
åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Kommunfullmäktige

2020-07-14

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, 2020
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.
Tre individrapporter har rapporterats till inspektionen för vård och omsorg,
IVO, kvartal 2,2020.

Individ och familjeomsorgen, IFO
Två ej verkställda beslut gällande kontaktperson enligt SoL.
För en person har det förflutit 194 dagar från dagen för beslut 2019-12-19
och fram till 2020-06-30.
För en person har det förflutit 362 dagar från dagen för beslut 2019-07-04
och fram till 2020-06-30.
Båda besluten är inte verkställda.
Ett avbrott av verkställt beslut gällande kontaktfamilj enligt SoL.
Det har förflutit 208 dagar från dagen för avbrottet 2019-12-05 och fram till
2020-06-30. 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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