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Datum

2020-12-07

Kommunstyrelsen
Plats:

Stora Vänortsrummet/Teams

Tid:

tisdag 15 december 2020 kl. 09:00

Ärende

Föredragande

1.

Val av justerare

2.

Fastställande av dagordning

3.

Redovisning av delegationsbeslut

3

4.

Delgivningar

4

5.

INFORMATION - Remiss av förslag till
Kretsloppsplan för Ockelbo kommun

Anna Carin Söderhielm,
Gästrike Återvinnare, 09:10
Teams

5

6.

Verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete

Åsa Holmberg, Anna
Bredberg, VGS, 09:30
Teams

57

7.

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen

D Persson

69

8.

Ekonomisk uppföljning - nämnderna

J Krüger

71

9.

Förvaltningsbudget 2021 - kommunstyrelsen

A-K Sundelius

73

10.

Begäran om tillskott av eget kapital till Ockelbo
Vatten AB

J Krüger

83
KF

11.

Yttre skötsel i egen regi

D Hedman

88
KF

12.

Livsmedelsstrategi för Ockelbo kommun

P Ahlbom, 11:30

102
KF

Datum

Sida

2020-11-30

Ockelbo kommun

Ärende

2(2)

Föredragande

13.

Riktlinjer för systemförvaltning - antagande av
systemförvaltningsmodell för Ockelbo kommun

L Sen Thakuri

151

14.

Service- och varuförsörjningsplan Ockelbo
kommun

A-S Stensson

154
KF

15.

Delegationsordning kommunstyrelsen

A-S Stensson

163

16.

Avgifter för utlämnande av kopior av allmänna
handlingar

A-S Stensson

173
KF

17.

Svar på motion - Utred arbetstidsförkortning för
heltidstjänster inom äldreomsorgen

A-S Stensson

178
KF

18.

Svar på motion - Perslundaskolans brister måste O Johansson
åtgärdas

181
KF

19.

KS-KF ärenden

186

20.

Information kommunstyrelsen
Status Översiktsplanearbetet
Barnkonventionen
Ny tidplan Besöksnäringsstrategi
Corona/Covid-19 – aktuell situation
Förlängning Ängsvägen
Ockelbo Kooperativa Fastigheter/Hästen
Julklappar till anställda

Magnus Jonsson
ordförande

David Eriksson, VGS, 10:30
N Lujinovic, M Sjöberg, 11:00
M Ekström
M Lindblom
D Hedman
J Krüger
A-K Sundelius

187
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-30

Referens

KS 2020/00004

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

Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2020-11-03 – 2020-11-30 har följande delegationsbeslut
fattats:
Kommunstyrelsens ordförande 2020-11-30 enligt 39 § KL (2017:725) Remiss av länsstyrelsens föreskrift om förbud mot vissa allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar inom Gävleborgs län.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-30

Referens

KS 2020/00005

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

Delgivningar
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
 Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland – Protokoll 2020-11-17
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2020-11-17
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2020-11-17
 Ockelbogårdar AB – Kallelse 2020-11-25
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2020-10-28
Till
Ockelbo kommun, Kommunstyrelsen

Vårt dnr 20201028-10046

Remiss av förslag till ny Kretsloppsplan för Ockelbo
kommun
Kommunalförbundet Gästrike återvinnare har tillsammans med Gävle, Sandviken,
Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner tagit fram förslag till nya
Kretsloppsplaner för kommunerna. Nu är det dags att lämna ut förslagen på bred
remiss för synpunkter och förbättringsförslag. Remissen går till
kommunkoncernerna samt till andra myndigheter, organisationer, näringsliv och
allmänhet. Kretsloppsplanen (ett lagstadgat dokument som i lagtexten kallas
avfallsplan och som alla kommuner i Sverige ska ha) är en viktig del i arbetet för en
hållbar utveckling.
Gästrike återvinnare önskar svar på remissen senast den 31 mars 2021, per e-post till
kretsloppsplanen@gastrikeatervinnare.se. Märk yttrandet ”Remiss Kretsloppsplan”.
Vi tar gärna emot ett samlat yttrande från Kommunstyrelsen och även de underlag
som nämnder och bolag lämnar.

Distribution av remissen
Kommunstyrelsen ansvarar för att distribuera remissen inom kommunkoncernen
inklusive till de kommunala bolagen, med undantag för Gästrike Vatten och
kommunalförbundet Gästrike Räddningstjänst.
Gästrike återvinnare ansvarar för att distribuera remissen till övriga, det vill säga
till Gästrike Vatten, Gästrike Räddningstjänst, externa aktörer (högskola, region,
länsstyrelse, intresseorganisationer, näringsliv med flera) och allmänheten.
Förslaget berör de flesta kommunala verksamheter (se kapitel 8) och bör därför
distribueras brett i kommunkoncernen. Kommunala pensionärsråd, ungdomsråd,
handikappråd med flera kan med fördel involveras i remissen.

Dokument ID: 20201028-10046, Revision: -

Kretsloppsplanen
Förslaget till Kretsloppsplan består av tre delar:
1. Huvuddokument
2. Inspirationsbank med förslag på åtgärder
3. Bilagor
Samtliga delar finns att ladda ner från webbplatsen
www.kretsloppsplangavleborg.se . Kretsloppsplanens huvuddokument och
inspirationsbank bifogas i detta utskick, men inte bilagorna. De finns att hämta på
webben för den som vill ta del av det kompletta underlaget.

Box 722, 801 28 Gävle
Utmarksvägen 16
gastrikeatervinnare.se
5

026-17 84 03, 070-265 24 82
annacarin.soderhielm@gastrikeatervinnare.se
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Efter remissen kommer förslaget att bearbetas utifrån inkomna synpunkter och
sedan lämnas till Kommunfullmäktige för beslut om att fastställa
Kretsloppsplanen. Detta kommer om allt går som planerat att ske i maj 2021.

Frågeställningar
Vi önskar framför allt svar på följande frågeställningar:
1.

Är de föreslagna mätbara målen relevanta för kommunen? Vill ni föreslå att
något mål utgår, tillkommer eller omformuleras?

2. Hur ser de olika nämnderna och styrelserna i kommunkoncernen på sin
roll i arbetet att förverkliga Kretsloppsplanen och dess mål? Har
verksamheterna den information och de förutsättningar de behöver?
3. Vilka nämnder eller bolag vill kommunen utse som ansvariga för respektive
mätbart mål? Vi önskar att ni justerar och kompletterar tabell 1 i kapitel 4
”Mål” med ansvariga nämnder och styrelser.
4. Är innehållet i förslaget relevant och tydligt eller behövs förtydliganden?
5. Hur kan kommunen implementera Kretsloppsplanen i sin styrning och
uppföljning på ett bra sätt? Behöver planen förtydligas med avseende på
styrning, genomförande och uppföljning?
6. Hur skulle en bra struktur för genomförandet av Kretsloppsplanen se ut i
kommunkoncernen med till exempel arbetsgrupper, referensgrupper eller
andra strukturer?
Om det finns ytterligare frågeställningar som kommunstyrelsen önskar får svar på,
ber vi att ni kompletterar den interna hanteringen av remissen med dessa.

Frågor och information
Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till
kretsloppsplanen@gastrikeatervinnare.se eller till AnnaCarin Söderhielm på
telefon 026 – 17 84 03. Det kommer att finnas en kort filmad föredragning som
presenterar förslaget och som kan användas när ärendet behandlas i nämnder som
styrelser. Om ni vill ha muntlig presentation av förslaget ber vi att ni kontaktar oss.

Dokument ID: 20201028-10046, Revision: -

Med vänliga hälsningar,

Anna-Karin Karlsson

AnnaCarin Söderhielm

Förbundsdirektör

Projektledare

Gästrike återvinnare

Gästrike återvinnare

6

2 (2)

KRETSLOPPSPLAN
2021-2025 FÖR
OCKELBO KOMMUN

a
v
å
g
t
u
ss er 2020
i
m
Re oktob

7

INNEHÅLL

INNEHÅLL
1. En plan för vår cirkulära framtid
2. Inledning och läsanvisning
3. Syfte
4. Mål
			Förebygga resursslöseri
			 Minska gifter i kretsloppet
			Återanvända
			Återvinna
			 Hålla rent och snyggt
5. Åtgärder och genomförande
6. Uppföljning
7. Nycklar till framgång
			Ökad beteendeinsikt
			 Tydligt ansvar, tydlig organisation och styrning
			 Nytta för målgrupperna
			 Ökad kunskap och förståelse
			 Tidig och hållbar fysisk planering
			 Hållbara inköp
			 Värdeskapande samverkan och gemensamt
			lärande
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8. Tillsammans förverkligar vi våra lokala
		kretsloppsplaner
			 Kommunala verksamheter
			 Regionala organisationer
			 Privata aktörer
			 Forskning och utveckling
			Privatpersoner
9. Avfallsslag
10. Insamlingssystem och anläggningar för
		 behandling av avfall
			Insamlingssystem
			 Behandling och mottagning
			 Nedlagda deponier
11. Ekonomi
12. Arbetsmiljö
13. Kretsloppsplanen i ett större sammanhang
			Globala och nationella mål
			 Regionalt arbete för hållbar utveckling
			 Kommunala mål och styrande dokument
			 Kretsloppsplanens bidrag			

Hej,
tillsammans
kan vi göra
mycket!
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1. FÖRORD

FÖRORD .1

1
En plan för vår cirkulära framtid

Hej!
Vi är många som vet att klimatkrisen är här, att haven är fulla med
plast, att vi slänger för mycket mat och köper för mycket nytt. Vi är
många som vet mycket om vårt ohållbara nuläge och vi vet att det är
dags att ställa om.

Den Kretsloppsplan som nu går ut på remiss ger inriktning och visar på

i verksamheten och som vill mycket men upplever att det är svårt att få
ihop det. Det är lätt att gå direkt från oro till frustration och uppgivenhet.
Går det att göra något? Ja, det går att göra mycket.

fem målområden för hur vi i vår kommun kan arbeta för en resurssmart
framtid med cirkulär ekonomi där vi minskar uttaget av nya naturresurser och istället använder material i ett kretslopp. Planen ger fokus och
prioriteringar för vad vi i våra verksamheter och sammanhang behöver
ta sikte på nu.

Det viktigaste vi ska göra, är att börja. Varje steg räknas. Är vi många
som gör annorlunda blir det en stor förändring. Har ni redan börjat –
fortsätt! Gör mer och sprid goda erfarenheter.

Kretsloppsplanen ska vara ett stöd för dig och din verksamhet att aktivt

Men, vi är samtidigt många med en hektisk vardag, med besparingskrav

medverka till förändrade beteenden i hur och vad vi köper, hur vi använder det vi har, hur vi minskar gifterna i vårt kretslopp, hur vi återvinner
och hur vi gör en ren och snygg utemiljö, utan nedskräpning.

Vi åstadkommer saker när vi gör saker, när vi går från ord till hand-

ling. Det kan handla om att äta upp maten och minska matsvinnet, att
byta/låna saker av varandra eller att välja hållbara produkter som tål att
användas länge. Det kan också vara så enkelt som att kasta skräp på rätt
plats, plocka upp skräp och sortera sitt matavfall och förpackningar. I
våra yrkesroller kan vi bidra genom att till exempel bygga trevliga återvinningsrum, planera byggprojekt så att det uppstår minimalt med spill,
göra hållbara inköp eller att stötta utvecklingen av våra barns förmågor
att leva mer hållbart nu och i framtiden. Vi kan alla vara medskapare till
förändring.

Till Kretsloppsplanen finns en inspirationsbank med åtgärder att inspireras av och arbeta med. Ni har kompetens och verksamhetsinsikt och
avgör bäst, vilka åtgärder som är relevanta för er. Gör det enkelt, börja
med en förändring, testa, utvärdera. Hur funkade det för oss? Gav det
värde för de vi finns till för? Vad har vi lärt oss? Vad kan vi göra mer av
och var behöver vi hjälp? Vad är vårt nästa steg?
Många medarbetare har medverkat i arbetet att ta fram förslaget till
Kretsloppsplan. Vi hoppas att ni som läser den här remissversionen vill
lämna synpunkter och förslag som bidrar till en ännu bättre plan som för
arbetet framåt och hjälper till att skapa en värld som räcker längre.

Förutom miljönytta finns det också pengar att spara. Det kan handla om
att arbeta bort onödiga engångsmaterial, minska matsvinnet, sortera avfallet så att mindre behöver förbrännas till höga kostnader, öka livslängden på produkter, återanvända saker och hålla rent i vår gemensamma
miljö.

Magnus Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande
Ockelbo kommun

När vi arbetar tillsammans, delar erfarenheter, inspireras och lär av varandra har vi goda möjligheter att bli framgångsrika i arbetet framåt.
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Therese Metz
Förbundsstyrelsens ordförande
Gästrike återvinnare
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2.
1. INLEDNING

INLEDNING .2
.1

2
Inledning och läsanvisning
Kretsloppsplanen fokuserar på att förebygga uppkomsten
av avfall och övergången till en cirkulär hantering av våra resurser.

LÄSANVISNING

INSPIRATIONSBANK

Kretsloppsplanen består av ett huvuddo-

Inspirationsbanken innehåller förslag på
åtgärder som kan hjälpa verksamheterna
framåt i arbetet. Till varje åtgärd finns
information om målet åtgärden bidrar
till, en fingervisning om hur omfattande
insats den kräver och vilka verksamheter
den är relevant för. Inspirationsbanken är
lika viktig som huvuddokumentet och en
förutsättning för att nå resultat.

kument, en inspirationsbank med förslag på åtgärder och ett antal bilagor.  
HUVUDDOKUMENT
I huvuddokumentet framgår framförallt

planens syfte, mål, nycklar till framgång och målgrupper. Här beskrivs även
genomförande och uppföljning samt
olika avfallsslag, insamlingssystem och
anläggningar.

Kretsloppsplanen är ett viktigt verktyg

Kretsloppsplanen vänder sig främst

Det förslag till Kretsloppsplan som nu

för hållbar utveckling i ett miljömässigt,
socialt och ekonomiskt perspektiv. Tillsammans med andra kommunala planer
och program bidrar den till regionala,
nationella och globala mål för att skapa
ett hållbart samhälle och en hållbar
värld.

till kommunen och dess verksamheter.
Andra viktiga målgrupper är fastighetsägare, myndigheter, högskola, intresseorganisationer, näringsliv och kommuninvånare. Vi är många som tillsammans
kan bidra till att nå målen.

går ut på remiss har tagits fram under
hösten 2019 och våren 2020 i ett antal
arbetsgrupper och styrgrupper. Vissa
grupper har varit gemensamma för flera
kommuner och vissa har varit specifika
för en kommun.

Vägen till att förverkliga Kretslopps-

Planens innehåll är till stor del gemen-

planen består av konkreta åtgärder och
beteendeförändring. Dels i form av beteenden med direkt koppling till målen,
dels i form av organisatorisk beteendeförändring som att arbeta tillsammans
i nya konstellationer, ändra rutiner och
dela erfarenheter.

samt i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommuner, men
vissa delar är kommunspecifika. Planen
kan utvecklas och anpassas ytterligare
efter kommunens förutsättningar om
behov finns.

Kretsloppsplanen är en lagstadgad plan

som alla kommuner i Sverige ska ha. I
Miljöbalken heter den Avfallsplan, men
vi väljer att kalla den Kretsloppsplan
eftersom det på ett bra sätt beskriver
vad den handlar om. Kretsloppsplanen
beslutas av Kommunfullmäktige.
6 / KRETSLOPPSPLAN 2021 - 2025

Planen innehåller fem
målområden:  
1. Förebygga resursslöseri
2. Minska gifter i kretsloppet
3. Återanvända
4. Återvinna
5. Hålla rent och snyggt
För att uppnå målen finns
sju nycklar till framgång:  
1. Ökad beteendeinsikt
2. Tydligt ansvar, tydlig organisation
		 och styrning
3. Nytta för målgrupperna
4. Ökad kunskap och förståelse
5. Tidig och hållbar fysisk planering
6. Hållbara inköp
7. Värdeskapande samverkan och
		 gemensamt lärande
10

BILAGOR
Som underlag för Kretsloppsplanen finns

en mängd fakta och information samlad i ett antal bilagor.
Bilaga ”Konsekvensanalys inklusive
miljöbedömning” innehåller en kortfattad beskrivning av de konsekvenser som
arbetet med Kretsloppsplanen förväntas
ge.
Bilaga ”Kretsloppsplanen i ett större
sammanhang: kopplingar till globala,
nationella, regionala och lokala styrdokument” beskriver just detta.

inklusive jämförelse med övriga Sverige,
omvärldsanalys internationellt och regionalt med fokus på teknisk utveckling
och samhällstrender.
Bilaga ”Nedlagda deponier” beskriver
identifieringen och riskklassningen av
nedlagda deponier samt en utförligare
redovisning av de prioriterade deponierna
i varje kommun.
Bilaga ”Uppföljning av avfallsplan 2019”
redovisar en uppföljning av föregående
avfallsplan med fokus på mål, åtgärdsprogram och avfallsmängder.
Bilaga ”Så har förslaget till Kretsloppsplan tagits fram” innehåller en beskrivning av projektorganisationen för
arbetet.
Bilaga ”Redogörelse för samråd”
kommer att innehålla en sammanställning över de synpunkter som
inkommit under förankringsarbetet.

Bilaga ”Nulägesbeskrivning och omvärldsanalys” beskriver befolkning och
geografi, avfallsmängder, insamling
och behandling av dessa, ekonomi vad
gäller principer och styrmedel, taxa
KRETSLOPPSPLAN 2021 - 2025 / 7

Det är
därför vi
gör det
här!
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3. SYFTE

3
Syfte

Resan
mot våra
mål börjar
nu!

När vi arbetar efter Kretslopsplanen bidrar vi också till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030,
framförallt målen 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14 och 17

SYFTET MED KRETSLOPPSPLANEN ÄR ATT:
1. Bidra till en cirkulär ekonomi där vi minskar uttaget 		

av nya naturresurser och istället använder material i 		
ett kretslopp. Planen ska skapa en tydlig riktning och goda
förutsättningar för en hållbar användning av resurser
och därmed bidra till att uppfylla nationella och globala
hållbarhetsmål. Den ska leda till tydliga förbättringar när
det gäller att förebygga avfall, minska gifter i ett kretslopp, återanvända, återvinna samt hålla rent och snyggt.
10 / KRETSLOPPSPLAN 2021 - 2025

2. Vara ett viktigt verktyg och tydligt stöd som leder till

genomförande och resultat i hållbarhetsarbetet i
kommunernas verksamheter och i övriga samhället.
3. Utveckla samverkan, engagemang och arbetsprocesser.
4. Bidra till stolthet, attraktionskraft och en bra plats att

uppleva, bo och verka på. Nu och i framtiden.
12
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4. MÅL

MÅL .4

4
Mål
Kretsloppsplanen innehåller fem målområden:

1. Förebygga resursslöseri
2. Minska gifter i kretsloppet
3. Återanvända
4. Återvinna
5. Hålla rent och snyggt

Till varje målområde finns en inledande beskrivning av vad
målområdet innebär och varför det finns.
Under varje målområde finns förslag på ett antal mätbara mål.
Några mål har målnivåer och mätvärden medan andra ännu saknar det.

När det gäller de mål som ännu saknar mätvärden behöver ett arbete
göras med nollmätning och att sätta målnivåer. Detta behöver ske under
2020-2021.
I tabell 1 finns en sammanställning av målen och förslag på vilken/vilka

verksamheter som bör ha ett ansvar för målen. Detta behöver diskuteras
och beslutas.
De fem målområdena är tydliga och möjliga att hålla i minnet medan de

mätbara målen kan upplevas som många. Det är därför viktigt att alla
verksamheter identifierar och väljer ut de mål som är mest relevanta för
just dem.
Kretsloppsplanen är bred och berör många frågor och målgrupper. De

mätbara målen är förslag som kommit upp under arbetet för att sätta
fokus på viktiga frågor. Utifrån synpunkter och förslag som kommer
upp under remissen, kan det bli så att några mål utgår eller kommer till
innan planen fastställs.
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4. MÅL

MÅL .4

TABELL 1
SAMMANSTÄLLNING AV MÅLOMRÅDEN, MÄTBARA MÅL
OCH FÖRSLAG PÅ ANSVAR

Tabellen sammanställer de mätbara mål som beskrivs på följande sidor.
Den högra kolumnen ger förslag på nämnder och styrelser som bör ansvara för målen.
Ansvarsfrågan bör diskuteras under remissen för att sedan fastställas under 2021.

MÅLOMRÅDE

MÄTBART MÅL

FÖRSLAG PÅ ANSVARIG

FÖREBYGGA
RESURSSLÖSERI

Förebygga matsvinn
Redistribution av funktionellt livsmedelssvinn
Förebygga engångsartiklar av plast
Förebygga bygg- och rivningsavfall
Förebygga elavfall
Förebygga hushållsavfall

Alla nämnder och styrelser
Kommunstyrelsen, Ockelbogårdar, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

MINSKA GIFTER I
KRETSLOPPET

ÅTERANVÄNDA

ÅTERVINNA

HÅLLA RENT
OCH SNYGGT
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Alla nämnder och styrelser

Inget farligt avfall i restavfall
Upphandla produkter utan farliga ämnen
Farligt avfall från verksamheter

Gästrike återvinnare

Mer grovavfall till återbruk via återvinningscentraler
Använda och köpa in begagnade produkter
Återanvändning och reparation av prylar (förstudie/pilot)
Återanvändning och reparation av bygg- och rivningsavfall
(förstudie/pilot)
Reparation av textil/arbetskläder

Gästrike återvinnare

Minska mängden restavfall
Öka sortering och återvinning av matavfall
Öka sortering och återvinning av förpackningar och tidningar
Öka återvinningen av grovavfall på återvinningscentraler
Efterfråga återvunnen plast
Ta fram slamstrategi
Öka sortering och återvinning av textil

Gästrike återvinnare, Ockelbogårdar, alla nämnder och styrelser
Gästrike återvinnare, Ockelbogårdar, alla nämnder och styrelser
Gästrike återvinnare, Ockelbogårdar, alla nämnder och styrelser
Gästrike återvinnare

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Kommunstyrelsen, Ockelbogårdar, Gästrike återvinnare
Kommunstyrelsen, Ockelbogårdar, Gästrike återvinnare

Ockelbo Vatten/Gästrike Vatten
Gästrike återvinnare

Trygghet
Deltagare skräpplockardagar
Dumpningar
Skräpmätningar
Hållbara event
14
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4. MÅL

MÅL .4

FÖREBYGGA RESURSSLÖSERI
MÄTBARA MÅL

Målet handlar om att minska miljöbelastningen från konsumtion av varor och material. Att gå från ett slit-och-släng-samhälle, till
ett samhälle där hushåll och verksamheter konsumerar medvetet, använder produkter länge, hyr eller lånar utrustning, hushåller
med resurser och inte slänger saker eller mat i onödan. En hållbar produktion, konsumtion och materialanvändning minskar både
miljöpåverkan och kostnader. För att uppnå detta behöver samhället arbeta aktivt med att öka livslängden på produkter, avfallssnåla inköp, planering, rutiner och beteenden.

LIVSMEDELSSVINN
q Funktionellt livsmedelssvinn ska i första hand förebyggas, och när det ändå uppkommer ska det i största 		
möjliga utsträckning förmedlas till behövande.
Målvärde:
		
Antalet verksamheter som lämnar funktionellt livsmedelssvinn till förmedling till behövande ska öka.

MÄTBARA MÅL

Kommentar till målet:
Funktionellt livsmedelssvinn är mat, förpackad eller i lösvikt, som näringsidkaren inte kan sälja och avser att kasta.
Det mesta handlar om att bäst-före-datum passerat men att maten är fullt tjänlig. Denna fråga hänger tätt samman
med social hållbarhet. Det bästa vore om inget sådant livsmedelssvinn uppstod överhuvudtaget, men än så länge
uppstår det och då är det bättre att det äts upp än att det kastas. I dagsläget förmedlar Matakuten funktionellt
livsmedelssvinn från ett antal verksamheter, och målsättningen är att öka antalet samarbeten. Matakuten är en
ideell förening och inte en kommunal verksamhet. Detta är inte ett mål som kommunen har rådighet över, men en
verksamhet som bidrar till att livsmedel äts upp istället för att kastas.

MATSVINN
q Matsvinnet ska minska.
Målvärde:
		
m Gävle: Mängden totalt matsvinn som slängs inom vård, omsorg, förskola och skola ska
			 minska med 15 % från år 2020 till 2025.
		
m Sandviken: Målet omfattar förskolan, grundskolan och gymnasiet.
			 Serveringssvinnet ska minska med 15% från år 2021 -2025. Målvärde: 19,5g/portion
			 (utgångsvärde 2020 är 23 g/portion)
			 Tallrikssvinnet med 10% från år 2021-2025. Målvärde: 17,1 g/portion
			 (utgångsvärde 2020 är 19 g/portion)
			 Kökssvinnet med 15% från år 2021-2025. Kökssvinnet mäts ej idag. 		
m Hofors: Matsvinnet ska minska med 15% från år 2020 till 2025.
			 Serveringssvinn: Utgångsvärde 2019 är 7 kg
			 Tallrikssvinn: Utgångsvärde 2019 är 27 g/portion
			 Kökssvinn: Utgångsvärde 2019 är 2 kg
		
m Ockelbo: Arbete med mätning pågår och målvärden kan förhoppningsvis sättas under
			remisstiden.
		
m Älvkarleby: Arbete med mätning pågår och målvärden kan förhoppningsvis sättas under 			
		remisstiden.

PLAST
q Mängden engångsartiklar av plast ska minska, förutom där det är olämpligt.
Målvärde:
		
År 2025 har 50% av de engångsartiklar som är tillverkade av plast och som används inom
		 kommunala verksamheter fasats ut eller bytts ut mot flergångsartiklar, jämfört med år 2020.
Kommentar till målet:
Målet är hämtat ur Plaststrategi för Gävleborg. Det finns många engångsartiklar av plast som går att fasa ut. Inom
vissa verksamheter är engångsartiklar av plast däremot nödvändiga, till exempel av hygieniska skäl. Det är viktigt
att varje verksamhet identifierar vad som är önskvärt att fasa ut och inte. Mätmetod behöver beslutas och mätning
genomföras.

Kommentar till målet:
Matsvinn är ett resursslöseri med stor miljöpåverkan och stora kostnader. Det är ett prioriterat område både globalt
och nationellt att minska matsvinnet. Matsvinn uppstår i kommunala verksamheter, i hushållen och inom näringslivet hos t ex restauranger. Det mätbara målet avser kommunala verksamheter, men det är viktigt att arbeta med
frågan på alla håll.

BYGG OCH RIVNINGSAVFALL
q Antal genomförda byggprojekt där beställaren arbetat aktivt med förebyggande avfall ska öka.
Målvärde:
		
Ökning per år hos de kommunala bostads- och fastighetsbolagen (antal projekt).

I Ockelbo har matvågar installerats
så att eleverna på
Perslundaskolan själva kan väga
den mat de slänger i syfte att
öka medvetenheten och minska
matsvinnet. Läs mer på
www.kretsloppsplangavleborg.se
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Kommentar till målet:
Det här målet behöver diskuteras mer – är det ett relevant mål för att förebygga uppkomst av bygg- och rivningsavfall eller finns det bättre mål? Att arbeta aktivt med förebyggande kan vara till exempel att ha dialog med entreprenör, följa upp, ställa krav på att mäta och redovisa mm. Kanske går det att sätta ett mål om mängd, till exempel kg
avfall /m2 för nybyggnation respektive renovering.
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4. MÅL

MÅL .4

MINSKA GIFTER I KRETSLOPPET
MÄTBARA MÅL

Målet handlar om att minska spridningen av farliga ämnen. Det behöver vi göra dels genom att minska produktionen och konsumtionen av varor som innehåller farliga ämnen, dels genom en säker hantering av farligt avfall.

ELAVFALL
q Kommunen ska ha ett aktivt arbete med att förbättra livscykelhanteringen när
det gäller bärbar elektronik.
Målvärde:
		
År 2022 har kommunen ett dokumenterat och systematiskt arbete med att förbättra livscykel		 hanteringen när det gäller bärbar elektronik och kommunen har tagit fram nyckeltal som möjliggör att 		
		 effekterna av arbetet kan följas upp. (Systematiskt arbete och nyckeltal ja/nej)

MÄTBARA MÅL

RESTAVFALL
q Det ska inte finnas något farligt avfall i hushållens restavfall
Målvärde:
		
År 2025 finns 0% farligt avfall i restavfallet

Kommentar till målet:
Elektronik är en växande avfallsström som inte är hållbar. Förutsättningarna till att förlänga livslängden på bärbar
elektronik skiftar mycket beroende på typ av produkt och hur den används. Det går dock att arbeta proaktivt genom
att rensa mjukvara, reparera och uppgradera produkterna så att livslängden kan förlängas. Avvägningar behöver
göras mellan olika aspekter.

Kommentar till målet:
Om restavfallet är fritt från farligt avfall är det rimligt att anta att så gott som allt farligt avfall sorteras ut korrekt
från hushållen. 2018 innehöll restavfallet 0,21 % farligt avfall.

HUSHÅLLSAVFALL (RESTAVFALL, MATAVFALL, FÖRPACKNINGAR, RETURPAPPER OCH GROVAVFALL)

FARLIGT AVFALL

q Mängden hushållsavfall per invånare (matavfall, restavfall, returpapper, förpackningar och grovavfall) 		
ska minska.
Målvärde:
		
År 2025 minskat med 20 procent jämfört med 2015.

q Genomföra tillsyns-/informationskampanj om nytt rapporteringssystem för
farligt avfall från verksamheter
Målvärde:
		
Ja/nej

Kommentar till målet:
Målet avser den totala mängden hushållsavfall (matavfall, restavfall, returpapper, förpackningar och grovavfall) per
person som uppkommer, oavsett hur det tas omhand. Målet mäter inte om återvinningen ökar, utan om avfall uppkommer i mindre utsträckning. Om mängden per person minskar så är det en indikation på att avfall har förebyggts,
det vill säga inte uppstått.

Kommentar till målet:
Med anledning av nya regler och nytt rapporteringssystem från Naturvårdsverket. Gäller farligt avfall
från verksamheter

SAMTLIGA
q Vid upphandling ska, där det är möjligt och lämpligt, krav ställas att produkter inte får
innehålla farliga ämnen
Målvärde:
		
År 2022 finns det fungerande rutiner inom kommunen för att säkra att krav ställs och
		 framtagna nyckeltal för uppföljning.
Kommentar till målet:
Kommunala verksamheter är viktiga kravställare. Målet gäller alla produkter, av såväl plast som andra material.
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4. MÅL

MÅL .4

ÅTERANVÄNDA
MÄTBARA MÅL

Målet handlar om att använda befintliga resurser i största möjliga utsträckning. Visionen är att samhällsnormen i första hand ska
vara att använda begagnade produkter. Vi reparerar och återanvänder våra produkter och köper bara nytt när vi måste. ”Second
hand” blir det nya ”first hand”.

BYGG OCH RIVNINGSAVFALL
q Ett pilotprojekt för att se över hinder och möjligheter för att återanvända bygg- och rivningsavfall ska 		
genomföras.
Målvärde:
		
genomfört 2022 - ja/nej.

Målet handlar om att förändra dagens linjära konsumtionsbeteenden till omställningar som leder mot en kraftigt ökad återanvändning, reparation, renovering, uppgradering av begagnade produkter och en cirkulär ekonomi Målet kan också bidra till
sysselsättning och social hållbarhet. För att uppnå ekonomisk bärighet inom återbruk behövs volym, vilket i sin tur förutsätter
samverkan mellan olika aktörer.

Kommentar till målet:
Idag finns ingen lokal, organiserad återanvändning av bygg- och rivningsavfall. Frågans komplexitet och ansvarsförhållanden är en utmaning. För att komma framåt bör en förstudie/pilotprojekt genomföras, vilket förutsätter att
resurser avdelas för arbetet. Efter genomfört projekt bör nya mål beslutas.

MÄTBARA MÅL

GROVAVFALL (TRE DELMÅL)
q Andelen grovavfall som lämnas till återanvändning via återvinningscentraler ska öka, och
vi bidrar därmed till att förflytta grovavfallet uppåt i avfallstrappan.
Målvärde:
		
Ökning med 25 % från år 2020 till år 2025

TEXTIL
q Återanvändning och reparation av arbetskläder och annan textil ska öka.
Målvärde:
		
Förslag saknas.

Kommentar till målet:
Fortfarande slängs en hel del användbara saker, som skulle kunna återanvändas. Detta mål handlar om att mer av
detta ska lämnas in till mottagningarna för användbara prylar på återvinningscentralerna. För att göra en större
förflyttning behövs det förändrade förutsättningar.

Kommentar till målet:
Textil är ett prioriterat avfallsslag att återanvända och återvinna. Kommunala verksamheter bör kunna vara föredömen när det gäller reparation och återanvändning. Det förutsätter att vi hittar ett lämpligt mått för detta, till
exempel om det går att mäta förhållandet mellan kostnad för inköp och reparation av arbetskläder och arbetsskor.
Om det inte går att hitta ett mått, så går det att arbeta med frågan utifrån åtgärder i inspirationsbanken.

q Kommunen ska arbeta för en ökad återanvändning, att i högre grad återanvända produkter samt vid 		
inköp upphandla begagnade produkter.
Målvärde:
		
Antal upphandlingar och beställningar där begagnade produkter efterfrågats ska öka och
		 nyckeltal ha beslutats av kommunen.
Kommentar till målet:
Kommunerna är en viktig aktör som kan bidra till ökad återanvändning genom att kommunala verksamheter
återanvänder produkter och efterfrågar begagnat.
q Ett pilotprojekt för att se över hinder och möjligheter för ökad återanvändning och reparation
av prylar ska genomföras.
Målvärde:
		
genomfört 2022 - ja/nej.
Kommentar till målet:
Hur kan fler användbara saker återanvändas istället för att slängas? Frågans komplexitet och ansvarsförhållanden
är en utmaning. För att komma framåt bör en förstudie/pilotprojekt genomföras, vilket förutsätter att resurser avdelas för arbetet. Efter genomfört projekt bör nya mål beslutas.
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4. MÅL

MÅL .4

ÅTERVINNA
MÄTBARA MÅL

Målet handlar om att förbättra sorteringen och att öka materialåtervinningen så mycket som möjligt. Då kan mer material
återvinnas på bästa sätt och bli en del av cirkulära flöden. Därmed minskar behovet av jungfruliga råvaror.

PLAST
q Kommunerna ska efterfråga återvunnen plast i upphandlingar av plastprodukter där så är möjligt och 		
lämpligt.
Målvärde:
		
År 2022 ska kommunen ha fungerande rutiner för att efterfråga återvunnen plast (ja/nej)

MÄTBARA MÅL

RESTAVFALL

Kommentar till målet:
Att öka efterfrågan på återvunnen plast är ett av målen i Plaststrategi för Gävleborg. Kommunala verksamheter är
viktiga beställare och kan vara med och öka efterfrågan. Om efterfrågan på återvunnen plast ökar, ökar även incitamentet för att se till att plast återvinns i högre utsträckning.

q Mängden restavfall ska minska
Målvärde:
		
Mängden ska minska med 25% till 2025, räknat per person
Kommentar till målet:
Detta är en variant av målen om att öka återvinningen av matavfall, förpackningar och tidningar. Eftersom vi har
mycket stora mängder restavfall som innebär både utebliven miljönytta och höga kostnader, föreslår vi ett mål om
mängden restavfall. Det finns även ett liknande nationellt mål inom avfallsbranschen att minska mängden hushållsavfall.

GROVAVFALL
q Ännu mer av det grovavfall som lämnas till återvinningscentralerna i Gävle, Hofors, Ockelbo,
Sandviken och Älvkarleby materialåtervinns och vi bidrar därmed till att förflytta grovavfallet uppåt i 		
avfallstrappan.
Målvärde:
		
Mängden grovavfall som går till deponi ska minska från 1 250 ton till 625 ton (7,4 till 3,7 kg/person) från 		
		 år 2020 till år 2025. Mängden grovavfall som går till förbränning ska minska från 5 700 till 4 000 ton
		 (34 till 24 kg/person) från år 2020 till år 2025.

MATAVFALL
q Av allt matavfall som uppkommer, ska andelen som sorteras ut och återvinns till biogas
och biogödsel öka.
Målvärde:
		
2025 minst 70%, vilket motsvarar 69 kg/person/år

Kommentar till målet:
Om mängden grovavfall som går till deponi och förbränning minskar förflyttar vi avfall uppåt i avfallstrappan till
återvinning och återanvändning.

Kommentar till målet:
Detta mål finns i nuvarande avfallsplan och är även ett nationellt mål. Den nationella målnivån är 50%. I våra
kommuner har vi goda förutsättningar att nå högre och siktar därför på 70%. Det innebär att av allt matavfall som
uppkommer, så ska minst 70 % sorteras och lämnas till återvinning och bli till biogas och biogödsel. År 2019 var
nivån 58%.

SLAM
q En strategi för framtida återvinning av fosfor och andra resurser ur avloppsslam ska tas fram till år 2025
Målvärde:
		
Strategi framtagen senast 2025 (ja/nej)

FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR
q Andelen förpackningar och tidningar som sorteras ut till återvinning ska öka.
Målvärde:
		
2025 minst 70%, vilket motsvarar 90 kg/person/år

Kommentar till målet:
Lagstiftningen för hantering av avloppsslam håller på att ses över. Det är viktigt att vi bevakar utvecklingen och
planerar aktivt för kommande krav och förutsättningar när det gäller återvinning av fosfor och andra resurser i
slam. Samt att vi i framtida slamstrategi har ett brett kretsloppsperspektiv. Detta gäller både slam från kommunala
reningsverk och enskilda avlopp.

Kommentar till målet:
Målet mäter motsvarande som målet ovan om matavfall. År 2018 var nivån 57%.
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4. MÅL

MÅL .4

MÄTBARA MÅL

TEXTIL (TVÅ DELMÅL)
q Andelen textil i restavfallet ska minska
Målvärde:
		
Andelen ska minska med 60% från 2015 till 2025. Det innebär att år 2025 innehåller restavfallet
		 max 3 kg textil/per person och år.

Hoforshus har krossat gammal
uppbruten asfalt och återanvänder
den i beläggning och i ny asfaltmassa. Asfalten används istället
för att deponeras och transporterna minskar. Bra för miljön och
bra för kommunens ekonomi!

Kommentar till målet:
Textil är ett prioriterat avfallsslag såväl inom EU som nationellt. Detta är ett förslag på nationellt mål för att öka
sorteringen och återvinningen av textil. För att åstadkomma detta behöver möjligheterna att lämna in textil till
återvinning förbättras.
q Mängden insamlad textil på återvinningscentralerna ska öka
Målvärde:
		
Öka med 25% från 2020 till 2025
Kommentar till målet:
Återvinningscentraler är ett sätt att möjliggöra insamling av textil för återvinning. Förutom återvinningscentraler,
behöver möjligheterna att lämna in textil förbättras genom till exempel fastighetsnära insamling.

Sandvikens två lastbilar som levererar
varor till kommunens verksamheter
drivs av biogas verksamheterna
själva bidragit till genom att sortera
ut sitt matavfall. En fungerande
cirkulär ekonomi! Läs mer på
www.kretsloppsplangavleborg.se
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På Nordost i Gävle ökade sorteringen och
återvinningen med 60% på två år tack
vare Gavlegårdarnas prisade
renoveringsprojekt där fokus låg på
närvaro, relationer samt byggnation av
ljusa och tydliga återvinningsrum. Läs mer
på www.kretsloppsplangavleborg.se
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4. MÅL

MÅL .4

HÅLLA RENT OCH SNYGGT
MÄTBARA MÅL

Målet handlar om att skapa en ren, snygg och trygg utemiljö som vi är stolta över och tar ansvar för.

FÖREBYGGA NEDSKRÄPNING

Nedskräpningen ska minska, både på land och i marina miljöer. För att lyckas med det arbetar vi tillsammans med långsiktiga,
förebyggande och strategiska åtgärder där fokus ligger på att skapa förutsättningar för målbeteendet som att ”använda flera
gånger”, ”slänga rätt”, samt ”att plocka andras skräp”. Allt med sikte på att öka upplevelsen av rena, trygga och värdeskapande
utemiljöer.

q Alt A) Antal ärenden om dumpning och nedskräpning ska minska
Alt B) Det ska vara enkelt att anmäla dumpning och nedskräpning
Målvärde:
		
Målvärde och indikator saknas ännu hos samtliga kommuner.

Till målområdet finns mätbara mål som representerar fem olika relevanta kategorier. De fem skapar tillsammans en bra helhet i
det strategiska arbetet med att minska och förebygga nedskräpning: Trygghet, Skräpplockning, Dumpning, Skräpmätning samt
Hållbara event.

Kommentar till målet:
Dumpning är ett komplext problem som förekommer i olika storleksgrad såväl ute i skog och obebyggd mark som i
bostadsområden. Ofta sker detta i anslutning till återvinningsstationer. Oavsett anledning är det viktigt att få kännedom om att dumpning skett för att snabbt kunna vidta åtgärder. Därför är allmänhetens kunskap och engagemang
kring att felanmäla dumpning och nedskräpning ett viktigt verktyg i det strategiska arbetet. Det finns två alternativa förslag på målformuleringar och kommunen behöver välja en av dem eller föreslå en annan.

MÄTBARA MÅL

FÖREBYGGA NEDSKRÄPNING
q Att antalet skräpföremål per 10 m2 skall minska jämfört med tidigare år i
Håll Sverige Rents skräpmätningar.
Målvärde:
m Gävle: Här saknas ännu målvärde. Antalet skräpföremål per 10 m2 var år 2019 4,16 st och
			 utvecklingen de senaste åren är ökande (2016 4,76 st, 2017 2,24 st, 2018 3,56 st och 2019 4,16 st)
m Sandviken: Målvärde och indikator saknas ännu.
m Hofors: Målvärde och indikator saknas ännu.
m Ockelbo: Här saknas ännu målvärde. Antalet skräpföremål per 10 m2 var år 2019 0,72 st.
m Älvkarleby: Målvärde och indikator saknas ännu.

q Upplevelsen av trygghet utanför kommunala fastigheter ska öka*.
Målvärde:
		
Målvärde och indikator saknas ännu hos samtliga kommuner.
Kommentar till målet:
Målet om trygghet fokuserar på upplevd trygghet i utemiljö. Målet kopplar till insikten om att forskning visar på
kopplingen mellan nedskräpning, skadegörelse och otrygghet. Omvänt skapar en ren, omhändertagen utemiljö
stolthet, identitet och värde. Upplevd trygghet är samtidigt ofta ett mål med koppling till affärskritiska aspekter som
kundupplevelse bland boende i lägenhetsbestånd. Bred samverkan mellan aktörer som ex social hållbarhet, teknisk,
Gata Park, renhållning och fastighetsbolag, samt att arbeta med beteendevetenskapliga metoder är betydande framgångsfaktorer.

Kommentar till målet:
Att mäta nedskräpning är en viktig del i ett strategiskt, långsiktigt arbete. Håll Sverige rent har i samarbete med SCB
arbetat fram en statistisk säkerställd metod för skräpmätning i stad-, park-, samt kust-miljö. Resultatet av skräpmätningen levereras dels digitalt i ett skräpfacit, dels på heatmaps. Genom skräpmätningarna blir det exempelvis
tydligt vart det finns anhopningar och mätresultaten utgör ett bra underlag för fortsatta strategiska insatser och
samverkan mellan exempelvis kommun, fastighetsägare och näringsidkare.

q Antalet deltagare i kommunen som deltar i Håll Sverige rents årliga
kampanj ”Skräpplockardagarna” ska öka
Målvärde:
		
Ökning jämfört med 2020
		
m Gävle: Antalet deltagare 2020 var 14 414
		
m Sandviken: Antalet deltagare 2020 var 1 925
		
m Hofors: Antalet deltagare 2020 var 347
		
m Ockelbo: Antalet deltagare 2020 var 194
		
m Älvkarleby: Antalet deltagare 2020 var 983

q Event som genomförs i kommunens regi ska ske på ett hållbart sätt.
Målvärde:
		
Målvärde och indikator saknas ännu hos samtliga kommuner.
Kommentar till målet:
Hållbara event* är ett konkret verktyg för att minska nedskräpning. Att ställa krav på städning, skräpplockning,
sortering och hållbara alternativ i inköpsled och vid försäljning, exempelvis minskat användande av engångsartiklar i plast. Det skapar förutsättningar för hållbara beteenden och ett rent och snyggt arrangemang. Det bidrar till
en positiv besöksupplevelse, till stärkt varumärke – både för plats och arrangör – och driver fram värdeskapande
samarbeten, samverkan, stolthet, engagemang och skalbart lärande.
*Det finns flera olika leverantörer av certifieringar, med olika kriterier.

Kommentar till målet:
Att plocka skräp, är ett viktigt önskat beteende i arbetet med att förebygga nedskräpning. Skräp föder skräp, eftersom vi intuitivt gärna gör som andra gör. När vi plockar skräp, bryter vi en negativ spiral och visar samtidigt att nedskräpning inte är ok. Ett sätt att lära ut det önskade beteendet är att skapa förutsättningar för att prova på att plocka
skräp och samtidigt uppleva konsekvenserna av nedskräpning, gärna i tidig ålder. Därför är det relevant att främja
deltagande i Håll Sverige rents kampanj Skräpplockardagarna. Kampanjen riktar sig främst till barn och unga, men
alla som vill får vara med. Ju fler som testar på skräpplockning i ett positivt sammanhang tillsammans med andra,
desto bättre.
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BAKGRUND
Målen med koppling till nedskräpning är framtagna baserade på insikter från projektet Håll Gävle rent
(2016–2018), som på olika sätt arbetade med frågeställningen ”Hur kan Gävle kommun nå framgång i
att minska och förebygga nedskräpning baserade på beteendevetenskapliga insikter och metoder”.
I arbetet samarbetade projektet med beteendekonsulter, som bland annat fick i uppdrag att göra en

genomlysning och sammanfatta vad forskningen visar. Bland annat lyftes följande insikter fram:
> Det är tydligt att nedskräpning är både en miljöfråga och en social fråga, med tydliga kopplingar
		 till upplevelsen av trygghet.
> Det är även tydligt att vi kommunicerar människor emellan, genom vårt beteende och ex ett skräp på
		 marken näst intill intuitivt berättar att det är ok att slänga skräp – skräp föder skräp helt enkelt.
> En annan betydande insikt är att vi behöver göra beteende, för att lära oss beteende. Det finns alltså en
		 särkoppling mellan kunskap och attityd och det beteende man gör. Därför behöver insatser styras mot
		 att göra och uppleva önskade beteenden, snarare än att börja med kunskap och tyckande.

Så här
kan vi
göra!

> Hur den fysiska miljön är utformad och vilka signaler som finns (exempelvis färg och form) är av betydelse,
		 det ska vara lätt att göra rätt.
> En annan viktig aspekt i att arbeta beteendebaserat är att mäta, utvärdera och justera och att verkligen
		 se till den kontext där beteendet förekommer.
> Det finns sällan standardlösningar. Vilken åtgärd som ska sättas in behöver situationanpassas,
		 gärna baserat på beteendevetenskapliga insikter och metoder.
Generellt kan vi se att nedskräpning är en bred fråga, där många olika aktörer på olika sätt kan vara medskapare
till framgång. Samverkan och samordning är två tydliga framgångsfaktorer. Det är bra om kommunen kan tillsätta
en roll med uppdrag att samordna och skapa helhetsperspektiv i arbetet att minska och förebygga nedskräpning.

I Älvkarleby tog Tekniska kontoret
fram djurformade papperskorgar
som vill bli matade med skräp och
uppmuntrar på så sätt barnen att
hålla rent och snyggt. Läs mer på
www.kretsloppsplangavleborg.se
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5
Åtgärder och genomförande
Kretsloppsplanen visar på mål och riktning samt ger förslag på åtgärder.
Varje verksamhet ansvarar för att bedöma hur den på bästa sätt kan bidra till målen i
Kretsloppsplanen utifrån sina förutsättningar och i avvägning med andra styrdokument,
behov och krav. Detta är en process som behöver utvecklas och utvärderas under arbetets gång
Arbetet med Kretsloppsplanen bygger på en inspirationsbank med förslag på
åtgärder som leder mot målen i planen.

I inspirationsbanken finns förslag på
åtgärder som innebär olika omfattning av
insats:

GRÖN: Mindre insats som rimligen ryms i
ordinarie budget eller redan beslutat projekt. Kan handla om att förbättra rutiner
eller genomföra mindre insatser.

GUL: Insats som rimligen inte ryms i ordinarie budget eller redan beslutat projekt,
och förutsätter att tid eller pengar avsätts.
RÖD: Stor insats som sannolikt involverar
flera avdelningar och förutsätter separata
beslut om exempelvis projekt, organisation, resurser och budget. Förslagen kan
30 / KRETSLOPPSPLAN 2021 - 2025

leda till stor nytta om de genomförs. Ett
exempel på en ”röd” åtgärd med potential
för stor nytta är att etablera en ändamålsenlig organisation i samverkan mellan
kommunens verksamheter för att förebygga nedskräpning. Ett annat exempel
är att genomföra en förstudie/pilotprojekt
för att skapa förutsättningar för återanvändning och reparation av både bygg- och
rivningsavfall och prylar.
I arbetet med Kretsloppsplanen har
behov fångats in och omsatts i förslag till
åtgärder, men för att komma vidare behövs uppdrag och beslut. Framdrift bygger
på att verksamheterna använder Kretsloppsplanen och intresserar sig för dess

mål och inspirationsbank, samt att både
kommunledning och verksamheter följer
upp, utvärderar och utvecklar arbetet.
Varje år behöver de kommunala verksamheterna göra en bedömning av vilka
mål och åtgärder ur Kretsloppsplanen som
verksamheten ska ta in sin planering för
kommande år, och dokumentera detta.
Kommunstyrelsen ansvarar för att styra
och följa upp arbetet med Kretsloppsplanen.

Inspirationsbanken: Utifrån verksamhet, mål och avfallslag sorterar inspirationsbanken enkelt ut förslag
på åtgärder som leder mot målen. Den är lika viktig som huvuddokumentet och en förutsättning för att nå
resultat. Inspirationsbanken hittar du på www.kretsloppsplangavleborg.se
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Låt oss
kolla på
vad vi
gjort!
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6
Uppföljning
Det är viktigt att Kretsloppsplanen vävs in i kommunens, bolagens och
förbundens verksamhetsplanering, styrning och uppföljning på ett bra sätt.

Uppföljning behöver ske löpande,
effektivt och på ett sätt som möjliggör
åtgärder och korrigeringar när behov
uppstår.

> Utvärdering av hur det gått i arbetet
		 med nycklarna till framgång

Arbetet med Kretsloppsplanerna i

Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och
Älvkarleby ska också följas upp i en årlig
uppföljning och utvärdering ur ett kommungemensamt perspektiv med fokus
att synliggöra framgångar, utmaningar
och brister i syfte att bidra till lärande och erfarenhetsutbyte. För denna
samlade uppföljning ansvarar Gästrike
återvinnare.
Uppföljningen av Kretsloppsplanen
ska innehålla flera delar:

> Utvärdering av måluppfyllelse
		 utifrån indikatorer

uppföljning av till exempel mål om att
förebygga bygg- och rivningsavfall.

> Delande av erfarenheter och
		gemensamt lärande

Gästrike återvinnare ansvarar för upp-

Uppföljning behöver ske i rätt omfatt-

följning av mål om att minska restavfall
och öka återvinning.

Arbetet med Kretsloppsplanen ska

följas upp årligen tillsammans med övrig
uppföljning av kommunens verksamhet.
Kommunstyrelsen ansvarar för den
årliga samlade uppföljningen. Nämnder/
styrelser följer upp mål de ansvarar för i
Kretsloppsplanen.

Ockelbogårdar ansvarar för

ning och inte ta kraft som hellre bör
användas till åtgärder. Uppföljningen
behöver ske samordnat med annan
uppföljning i nämnder, bolag och kommunalförbund. Det kommer att behövas
tid för att hitta formerna för och rätt
nivå på uppföljning. Det kommer att
saknas nollmätning av vissa mål när
Kretsloppsplanen beslutas och för dessa
mål behöver nollmätning och målnivåer
beslutas under planperioden.
Kommunen ansvarar för uppföljning

av till exempel mål om inköp, att minska
matsvinn, att förebygga nedskräpning
och samordnade insatser för främjandet
av återbruk.

I tabell 1 i kapitlet ”Mål” finns förslag

på ansvar för målen i Kretsloppsplanen.
Respektive nämnd och styrelse rapporterar till Kommunstyrelsen för de mål
som de ansvarar för.
Att ge och att få återkoppling på utfört

arbete är ett kraftfullt verktyg för att
skapa motivation och frigöra engagemang. För störst effekt sker detta på
plats i den egna verksamheten. Det är
viktigt att tydligt kunna se resultaten av
sina ansträngningar. Att skapa berättelser om kommunernas genomförande
stödjer lärandet och kommunicerar
även ett ledarskap och ger möjlighet till
följarskap.

VA-huvudmannen (Ockelbo Vatten/
Gästrike Vatten) ansvarar för upp-

följning i slamstrategiarbetet.

> Exempel på genomförda åtgärder
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Sju
saker som
gör att vi
lyckas
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7
Nycklar till framgång
ÖKAD BETEENDEINSIKT
Våra beteenden är viktiga för att skapa en hållbar utveckling
och en värld som räcker längre. Det handlar till exempel om
hur vi konsumerar, hur vi sorterar och hur vi tar hand om våra
platser.
Att arbeta medvetet och utifrån insikt om hur människors

beteende fungerar och kan förändras ökar sannolikheten för
framgång.

Trädgårdsavfall

Restavfall

Att förändra beteenden är ett komplext område. Det räcker
inte att informera om vad människor behöver göra och varför.
Information har relativt liten påverkan på våra beteenden,
även om vi ofta tror att den har stor påverkan. Det finns inte
heller ett direkt samband mellan kunskap och beteenden. Vi
kan till exempel ha kunskap om att det är viktigt att plocka upp
skräp men ändå låta bli. Människors beteenden påverkas av
många faktorer. Vi behöver förstå detta för att kunna arbeta
klokt och effektivt med att förändra beteenden för en hållbar
utveckling.

Matavfall

I KRETSLOPPSPLANEN FINNS SJU NYCKLAR TILL
FRAMGÅNG I ARBETET:
1. Ökad beteendeinsikt
2. Tydligt ansvar, tydlig organisation och styrning
3. Nytta för målgrupperna
4. Ökad kunskap och förståelse
5. Tidig och hållbar fysisk planering
6. Hållbara inköp
7. Värdeskapande samverkan och gemensamt lärande

Att arbeta utifrån insikt om hur människors beteende funge-

rar och kan förändras är också till hjälp i ledning av verksamheter och i genomförandet av hela Kretsloppsplanen.
Exempel på sådant som påverkar våra beteenden är:

> Positiv återkoppling (konsekvenser)
		 Människors beteende påverkas i stor grad av de
		 konsekvenser hen upplever av sitt beteende. Positiva 		
		 konsekvenser som inträffar nära i tiden har stor effekt
		 på vårt fortsatta beteende. Till exempel att få välförtjänt
		 beröm eller positiv återkoppling om nyttan av att ha
		sorterat avfall.

De sju nycklarna är, tillsammans med uppföljning och ekonomiska förutsättningar, de viktigaste styrmedlen för att uppnå mål och genomföra
åtgärder i Kretsloppsplanan. De har därför ett stort fokus i planen.
Syftet med nycklarna till framgång är att lyfta fram områden vi be-

höver utveckla eftersom de har stor betydelse för att nå målen om att
förebygga avfall, minska gifter i kretsloppet, återanvända, återvinna
samt hålla rent och snyggt. Vi behöver använda nycklarna aktivt i
arbetet och utveckla dem löpande.
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Människan är social

Människan är en social varelse som gärna anpassar sig
till andra människor och gärna vill vara en del av en
gemenskap. Normer har stor betydelse för vårt beteende.
Därför är det viktigt att bygga normer som stöttar en 		
hållbar utveckling. Ett bra sätt att arbeta för beteendeförändring är också att skapa en känsla av gemenskap, att
vi gör nytta tillsammans.

> Om det är lätt att göra rätt
		 Om det är lätt att göra rätt, så ökar sannolikheten att
		 vi gör rätt.
>
		
		
		
		
		
>
		
		
		

Våra hjärnor styr oss

Med god kunskap om hur våra hjärnor fungerar, får vi
bättre förutsättningar att anpassa kommunikation och
åtgärder för att åstadkomma hållbara beteenden. Till
exempel behöver vi bli bättre på att engagera människors
känslor och inte bara förnuft och logik.
Information och kommunikation

Tydlig information om hur man ska göra och varför är
viktigt, men det behöver kombineras med andra
beteendeförstärkande åtgärder för att ge avsedd effekt.

Det finns kunskapsområden och metoder som kan hjälpa oss
att arbeta med beteendeförändringar, till exempel beteendeanalys.

VIKTIGT

> Åtgärder som föreslås i denna Kretsloppsplan bör
		 värderas utifrån ett beteendeperspektiv innan de
		verkställs.
> Gästrike återvinnare och bostadsbolagen ska fortsätta
		 att arbeta med att förmedla tydlig information om hållbar
		 konsumtion och om sortering och återvinning. Utöver det
		 är det viktigt att utveckla arbetet att återkoppla snabbt
		 och positivt till medborgarna, bidra till normer som
		 stärker hållbarhet, bygga gemenskap och göra det lätt att
		göra rätt.
> Alla kommunala verksamheter ska ha lättillgängliga
		sorteringsmöjligheter.
> Förslag på konkreta åtgärder finns i inspirationsbanken.
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TYDLIGT ANSVAR, TYDLIG ORGANISATION OCH STYRNING

NYTTA FÖR MÅLGRUPPERNA

Tydligt ansvar, organisation och styrning är avgörande för

För att nå resultat är det viktigt att målgrupperna (som
framgår i kapitel 9) upplever att Kretsloppsplanens mål och
åtgärder är relevanta och till nytta. Varje målgrupp är viktig
för att åstadkomma resultat. Om målgrupperna känner sig
berörda, inkluderade, engagerade och viktiga samtidigt som
de ser sin roll och potential att bidra i sammanhanget, då finns
goda förutsättningar för framgång.

VIKTIGT

att nå resultat. Kretsloppsplanen blir bara så bra och verkningsfull som tydliggörandet och åtagandet av ansvar blir.
Det är en viktig nyckel till framgång. Den som bär ansvaret
behöver säkerställa och följa upp arbetet. Åtgärder behöver
planeras in, frågorna behöver finnas på agendan och resultaten efterfrågas och följas upp. Det är avgörande för om arbetet
kommer utföras eller inte och om strategin kommer få någon
verkan. Målkonflikter och resurskonflikter uppstår och då
behöver det finnas trygga och tydliga förutsättningar för
balanserade avvägningar.

>
		
		
		
		

och uppföljning av Kretsloppsplanen. Detta behöver utvecklas under arbetet med genomförandet och beskrivs
närmare i kapitel 5 Åtgärder och genomförande och i
kapitel 6 Uppföljning.

>
		
		
		

Mål och åtgärder ur Kretsloppsplanen ska varje år
inarbetas i de kommunala organisationernas verksamhet
och helst i verksamhetsplanerna. Valda åtgärder behöver
tids- och resurssättas.

Arbetet att skapa en tydlighet i ansvar och styrning samt
att skapa stöttande strukturer i form av styrgrupper, arbetsgrupper och andra forum är en viktig del i genomförandet av
Kretsloppsplanen.

> Det behövs en utsedd ansvarig som följer upp att
		 verksamheterna tar hänsyn till Kretslopppsplanen och att
		 det som är oklart reds ut.

En tydlig ansvarsfördelning behövs för genomförade

> Att i arbetet med Kretsloppsplanen ha ett stort fokus på
		 och förståelse för verksamheternas förutsättningar.

> Att verksamheterna bidrar med sin insikt och kompetens
		 för att göra Kretsloppsplanen till ett användbart och
		 relevant verktyg för utveckling.

De primära målgrupperna för Kretsloppsplanen är de kom-

munala verksamheterna. De kommunala verksamheterna behöver samarbeta med andra aktörer som länsstyrelse, region,
högskola, näringsliv och andra organisationer. De kommunala
verksamheterna behöver också samverka med och skapa förutsättningar för kommuninvånarna att kunna leva hållbart.
Kommuninvånarna är mycket viktiga medspelare i arbetet att
nå målen och behöver involveras i arbetet för att nå målen om
att förebygga avfall, minska gifter i kretsloppet, återanvända,
återvinna samt hålla rent och snyggt. Det sker när medborgarna möter och upplever kommunens verksamheter, tjänster,
nyttigheter och information.

> Kretsloppsplanen ska varje år följas upp, vilket beskrivs i
		 kapitel 6 Uppföljning.
> Förslag på konkreta åtgärder finns i inspirationsbanken.
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ÖKAD KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Kunskap och förståelse är, tillsammans med andra faktorer
som beskrivs under ”Ökad beteendeinsikt” ovan, viktigt för att
åstadkomma en hållbar utveckling.
Det finns inte alltid ett direkt samband mellan kunskap och

beteenden, men kunskap är en avgörande byggsten för att
förändra samhällsnormen.
Ökad kunskap hos medarbetare och chefer, vuxna, barn och

unga bygger en god grund för hållbara beteenden om den
kombineras med andra faktorer som normer och att det finns
förutsättningar som gör det lätt att göra rätt.

TIDIG OCH HÅLLBAR FYSISK PLANERING
En väl fungerande avfallshantering är grundläggande för

VIKTIGT
>
		
		
		

att undvika olägenhet för människors hälsa och för miljön,
och för att åstadkomma cirkulära flöden av produkter och
material. Det senaste decenniet har fokus alltmer riktats mot
att avfall i första hand ska förebyggas och minimeras vilket
delvis kräver andra lösningar än hur avfallsinsamlingen skett
historiskt. Planeringen behöver beakta att alltmer avfall ska
källsorteras och samlas in nära bostaden, samtidigt som man
ofta bygger tätt och yteffektivt. Transporter och tung trafik
bör undvikas nära bostäderna, samtidigt som vikten av en
hållbar arbetsmiljö blir allt tydligare.

Gästrike återvinnare ska fortsätta bedriva och

utveckla den pedagogiska och kommunikativa
verksamheten, tillsammans med utbildningsverksamheter, bostadsbolag och andra.

> Arbetet med lärande för hållbar utveckling i skolan
		 är en viktig del i genomförandet av Kretsloppsplanen.
> Förslag på konkreta åtgärder finns i inspirationsbanken.

I takt med att komplexiteten ökar både vad gäller själva avfallet och hela dess hanteringskedja, så blir också betydelsen av
att få med avfall tidigt i planeringsprocesserna viktigare. Det
kan handla om allt från att reservera ytor för större anläggningar såsom biogasanläggningar, återvinningscentraler och
omlastningsstationer, till att skapa funktionella lösningar för
enskilda byggnader eller kvarter.

Gästrike återvinnare har flera miljöpedagoger som arbetar

för att förmedla kunskap om en hållbar konsumtion, sortering
och återvinning. Kommunikatörer arbetar också med informativa och utbildande insatser som kampanjer, utbildning via
sociala möten på event, återvinningscentraler osv.
Bostadsbolag har en viktig funktion i sitt arbete med informa-

I planeringen av avfallskedjan finns det många aspekter som
behöver beaktas, såsom miljö, tillgänglighet, arbetsmiljö, buller, transporter med mera. De behöver också samordnas med
övriga områden, aspekter och behov som ingår i den fysiska
planeringen. Det förutsätter en god samverkan på flera nivåer
mellan dem som ansvarar för avfallsfrågorna och övriga
aktörer såsom kommunernas planerare, bygglovshandläggare
och miljöstrateger, byggaktörer, fastighetsägare med flera. En
sådan samverkan behöver bedrivas aktivt och medvetet och en
gemensam grund behöver sättas för hur arbetet ska gå till och
hur ansvaret fördelas. Med en välfungerande dialog och samsyn ges goda förutsättningar för att skapa system som gagnar
både människor och miljön samt bidrar till ökad cirkularitet
och ett effektivt resursutnyttjande.

tion och kommunikation till sina hyresgäster.
I skolan är pedagogernas arbete med lärande för hållbar
utveckling viktigt för att skapa handlingskompetens hos barn
och unga. En framgångsfaktor för att barn och elever ska göra
kunskapen till sin egen är att de under inlärningsprocessen får
prova det hållbara beteendet, det vill säga att de får göra saker
på riktigt i undervisningen.

VIKTIGT
>
		
		
		
		
		

All nybyggnation och ombyggnation ska vara

>
		
		
		
		
		
		

Lösningar för att främja förebyggande av avfall ska

anpassad för optimal avfallshantering avseende
källsortering, tillgänglighet och säkerhet.
Samhällsanpassade lösningar för avfallshantering kan
innebära att tidigare praxis behöver anpassas mot nytt
tänkande och teknik.
eftersträvas, till exempel kvartersnära återanvändning
och prylbibliotek. Vad detta innebär behöver utgå från
förutsättningarna på den specifika platsen och kan
definieras i samråd mellan inblandade parter.
Gemensamma lösningar kan bli vanligare och behöver
planeras i god tid.

> Avfallsfrågorna ska ges utrymme genom hela kedjan i
		 kommunens fysiska planering, från översiktsplan till
		bygglov.
> Genom fysisk planering kan förutsättningar 		
		 skapas för förebyggande, återanvändning och återvinning
		av avfall.
> Förslag på konkreta åtgärder finns i inspirationsbanken.

Det finns en problematik kring avfallshantering i bygglovsfrå-

gor som handlar om att kunna säkra en bra avfallshantering i
lovskedet kopplat till flera aspekter: vilket lagstöd som finns
för att ställa krav, tydlighet, bedömning av behov och dimensionering, byggherrarnas ambitionsnivå samt avvägningar
mellan olika intressen. Det kan finnas behöv av ändringar i
plan- och bygglagstiftningen. Kommunerna och Gästrike återvinnare behöver utveckla arbetsformer och samverkansformer
för att komma tillrätta med den problematik som finns.
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HÅLLBARA INKÖP

VÄRDESKAPANDE SAMVERKAN OCH GEMENSAMT LÄRANDE

Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att förebygga

De tre styrningsområdena behöver säkerställa att ett aktivt

resursslöseri, utveckla återanvändning och återvinning samt
få bort ohållbara produkter och farliga ämnen ur kretsloppet.

arbete bedrivs för att utveckla hållbarhet inom alla dimensioner av hållbarhet:

Utgångspunkterna för styrningen av inköp och upphandling

> Ekologisk hållbarhet
			 - Till exempel styrning mot att förebygga uppkomst av
				 onödigt avfall.
> Social hållbarhet
			 - Till exempel styrning mot arbetsmarknadsfrämjande
				 åtgärder.

sker genom kontinuerliga dialoger för att nå och utveckla den
”strategiskt hållbara affären”. Dialogen bör involvera politiker,
kravställare, leverantörer, upphandlare, näringslivsenhet och
intresseorganisationer för att nå maximal nytta (verksamhetsnytta, ekonomisk nytta och hållbarhetsnytta).
Inköp och upphandling innefattar tre styrningsområden:
> Strategisk styrning, som innebär att i tidig fas utarbeta

		 hållbara strategier som skapar framförhållning i inköps–
		 arbetet och möjliggör större förändringar.
> Taktisk styrning, som innebär att genomföra de
		 strategiska planerna i upphandlingar.
> Operativ styrning, som innebär beställning/avrop,
		 leveransbevakning, fakturahantering, dagligt problem		 lösande samt uppföljning och hantering av avvikelser.

I de internationella uppdrag och samarbeten som Gästrike

Den riktning och de mål som pekas ut i Kretsloppsplanen

VIKTIGT

ställer på många sätt krav på beteendeförändring, både i den
kommunala verksamheten och hos företag och invånare. Det
innebär ett förändringsarbete. För att skapa trygghet och förenkla insteget till genomförande behöver vi tillföra kunskap
och öka lärandet. Gärna i sammanhang som ger en känsla av
tillhörighet och gemenskap.

> Ekonomisk hållbarhet
			 - Till exempel främja sysselsättning och underlätta för
				 små och medelstora företag med lokal anknytning.

Att tillföra kunskap innebär bland annat att vi behöver ut-

VIKTIGT

> Offentlig upphandling ska uppmuntra och möjliggöra
		 förebyggande av avfall, ökad återanvändning och
		återvinning.

> Upphandlare behöver stödja kravställare och tillvarata
		 hållbarhetsaspekterna i upphandlingsarbete.

återvinnare medverkar i sker också erfarenhetsutbyte och lärande. Det är ett sätt att bidra till det globala hållbarhetsmålet
om genomförande och globalt partnerskap.

> De kommuner som varit med och tagit fram kretslopps
		 planerna ska fortsätta samverkan även under
		genomförandefasen.

> Kommunerna ska aktivt söka samverkan med andra
		 aktörer i genomförandet av Kretsloppsplanen.

veckla befintliga och skapa nya forum, nätverk och plattformar
som på ett enkelt sätt samlar och förmedlar relevanta insikter,
erfarenheter, metoder och resultat.

>
		
		
		

Det finns många goda exempel och erfarenheter att hämta,
dels från varandra i den egna organisationen, men även kommuner emellan. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt.

> Samverkan behöver utvecklas med högskola och
		 näringsliv för att skapa cirkulära system i praktiken.

Flera av de målområden och sakfrågor som lyfts fram i

Miljöforum Gävleborg är ett befintligt forum för
regional samverkan i miljöfrågor och som skulle kunna bli
en plattform för de frågor i Kretsloppsplanen som med
fördel kan drivas regionalt.

> Förslag på konkreta åtgärder finns i inspirationsbanken.

Kretsloppsplanen är i snabb och ständig förändring ur flera
perspektiv - från lagar och direktiv, till omställning i samhälle,
förändrad efterfrågan, nytt utbud och ny teknik. Sammantaget ställer det krav på en kontinuerlig uppdatering inom flera
områden. Här kan vi hjälpas åt.

> Kravställare inom offentliga myndigheter behöver vara
		 insatta i hållbarhetsarbetet och utifrån det kunna ställa
		 relevanta frågor inom upphandlingsområdet med hänsyn
		till hållbarhetsnytta.
> Kontinuerlig fortbildning av upphandlare och inköpare
		 kring hållbarhet och farliga ämnen.

Att öka lärandet handlar om att genom samtal, samarbete och
reflektion dela erfarenheter av framgångar och utmaningar, av
hinder och lösningar, av misslyckanden och nyvunna insikter.
Det handlar om att våga göra misstag och öka görandet. När
många kommuner samtidigt står inför höga krav på omställning till ett hållbart samhälle och stora krav på kostnadseffektivitet och besparingar så behöver vi prioritera, förenkla och
samtidigt åstadkomma resultat. Genom att berätta om våra
egna utvecklingsresor, skapar vi utrymme för lärande och
möjlighet att på så vis hjälpa varandra. Kunskap kring effektiv
avfallshantering behöver spridas.

> Förslag på konkreta åtgärder finns i inspirationsbanken.
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Samverkan och gemensamt lärande mellan kommunala
och regionala organisationer, högskola, näringsliv och andra
verksamheter ger, rätt hanterat, mervärden som effektivitet,
kvalitet, engagemang och utveckling.
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KOMMUNALA VERKSAMHETER

8

Nedan ges exempel på hur de kommunala verksamheterna har koppling till och är viktiga i genomförandet. Kretsloppsplanen visar på mål och riktning och ger förslag på åtgärder. Varje verksamhet ansvarar för att bedöma hur den på bästa
sätt kan bidra till att nå målen.
Rubrikerna nedan beskriver verksamhetsområde, inte kommunens namn på den organisatoriska enhet som sköter
uppgiften. Det beror på att vi behöver hushålla med resurser i arbetet med remissversionen. I den slutliga
versionen av Kretsloppsplanen är det möjligt att kommunanpassa kapitlet om så önskas.

Tillsammans förverkligar vi
våra lokala kretsloppsplaner

Under varje verksamhetsområde hittar du den berörda organisatoriska avdelningen inom respektive kommun.
Dessa har ibland olika begrepp i de fem kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby.

Det här kapitlet ger exempel på hur varje målgrupp
kan beröras av Kretsloppsplanen. Exemplen är tänkta
att skapa insikt om att avfall uppstår på många olika
sätt och kan adresseras på ännu fler.
I inspirationsbanken finns mer konkreta och detaljerade exempel på vad olika aktörer kan arbeta med för att
bidra till målen i planen.

KOMMUNLEDNING

FYSISK PLANERING OCH BYGGLOV

Gävle:
Sandviken:
				
Hofors:
Ockelbo:
Älvkarleby:

Gävle:
				
				
				
Sandviken:
				
Hofors:
				
Ockelbo:
				
Älvkarleby:

Sektor Styrning och stöd
Kommunstyrelseförvaltningen/
Kommunledningskontoret
Kommunledningen
Kommunkontoret
Kommunstyrelseförvaltningen

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

		 > Skapa ett koncernövergripande perspektiv och
			 sammanhållande planering.
		 > Implementera Kretsloppsplanen i kommunens
			 styrningssystem.
		 > Avdela medel för åtgärder i budget.
		 > Inkludera Kretsloppsplanen i kommunens
			 uppföljningsarbete.
		 > Efterfråga framdrift när det gäller mål, strategier
			 och åtgärder.

Sektor Livsmiljö, Plan och bygg samt
Tekniska
Sektor Styrning och
stöd/Övergripande planering
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

		 > Ta hänsyn till avfalls- och resurshushållningsfrågor 		
			 i hela plan- och byggprocessen samt tillhörande rutiner.
		 > Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med
			 verksamhetsplanering och inarbeta relevanta mål och
			 åtgärder i verksamhetsplan och i tillsynsplaneringen.
		 > Väga in avfallshämtningens påverkan på aspekter som
			 trafiksäkerhet, arbetsmiljö och buller vid planering i
			 bostadsområden och andra områden.
		 > Verka för och ställa krav på resurssnålt och hållbart 		
			 byggande.
		 > Planera för att minska användningen av fordon vid
			 avfallsinsamlingen i nya områden.
		 > Medverka i samråd med producenter om insamlings			 system för t ex förpackningar till återvinning.
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TILLSYN (MILJÖ, LIVSMEDEL, HÄLSOSKYDD)
Gävle:
Sandviken:
					
Hofors:
					
Ockelbo:
					
Älvkarleby:

Sektor Livsmiljö/Miljö och hälsa
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

		 >
			
			
			

Inkludera avfalls- och resurshushållningsfrågor i 		
arbetet med tillsyn i olika verksamheter och företag 		
(inklusive förskolor, frisörer, nagelsalonger,
restauranger med mera).

		 >
			
			
			

Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med 		
verksamhetsplanering och inarbeta relevanta mål
och åtgärder i verksamhetsplan och i 			
tillsynsplaneringen.

		 > Genom tillsyn ställa krav på verksamheter och företag
			 för att minska utsläpp av oönskade ämnen till det
			 kommunala avloppsnätet.
		 > Genom tillsyn ställa krav på en korrekt kemikalie–
			 hantering hos verksamheter och att farligt avfall sköts
			 enligt lagkrav.
		 > Tillsyn på spårbarhet samt registrering av farligt avfall.
		 > Handläggning vid klagomål rörande nedskräpning, 		
			 dumpning och skrotbilar.
		 > Tillsyn på all avfallshantering.
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Ockelbo:
					
Älvkarleby:

50 / KRETSLOPPSPLAN 2021 - 2025

Gävle:
					
Sandviken:
Hofors:
Ockelbo:
					
Älvkarleby:
					

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSAVDELNINGAR
OCH ANSVARIGA

Sektor Styrning och stöd /
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Entré Hofors
Kommunstyrelseförvaltningen/
Näringslivsavdelningen
Kommunstyrelseförvaltningen/
Näringslivsavdelningen

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

Gävle:
Sektor Styrning och stöd samt alla sektorer,
					
bolag och förbund
Sandviken:
Kommunstyrelseförvaltningen samt alla
					
förvaltningar, bolag och förbund
Hofors:
Kommunledningen samt alla
					
förvaltningar, bolag och förbund
Ockelbo: 		Kommunkontoret samt alla förvaltningar,
					
bolag och förbund
Älvkarleby:
Kommunstyrelseförvaltningen samt alla
					
förvaltningar, bolag och förbund

		 > Arbeta med hållbarhet i besöksnäringen.
		 > Stödja företagande inom cirkulär ekonomi och hållbar
				innovation.
		 > Stödja företag inom hållbar affärsutveckling och
			 varumärkesstrategi.
		 > Stödja etablering av nya företag och nya marknader inom
			 återbruk.

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

		 > Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med
			 verksamhetsplanering och inarbeta relevanta mål och
			 åtgärder i verksamhetsplan.

		 > Ta hänsyn till avfallsförebyggande och resurs–
			 hushållande aspekter i det strategiska, taktiska och
			 operativa arbetet med upphandling och inköp.

		 > Utforma upphandlingar så att avfall förebyggs och 		
			 resurshushållning främjas.

Sektor Styrning och stöd / Övergripande
planering
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning

NÄRINGSLIVSAVDELNINGAR

		 > Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med 		
			 verksamhetsplanering och inarbeta relevanta mål och
			 åtgärder i verksamhetsplanen.

		 > Handläggning av klagomål rörande nedskräpning, 		
			 dumpning och skrotbilar.

		 > Ta fram och implementera tydliga projekterings				anvisningar när det gäller utformning av återvinningsrum
			 och sorteringsmöjligheter i bostäder och lokaler.
		 >		Utveckla förutsättningarna för återanvändning.
		 > Hålla rent och snyggt.

		 > Aktivt ta del av Kretsloppsplanen och hitta
			 synergier med kommunens övriga hållbarhets			 strategiska arbete.

		 > Inkludera avfallshantering i hela kedjan vid tillsyn av
			 verksamheter med livsmedelshantering.

Gävle:
					
Sandviken:
					
Hofors:
					

> Att stödja i informationsspridning och utbildning om
		 hållbara inköp.

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

		 > Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med 		
			 verksamhetsplanering och inarbeta relevanta mål och
			 åtgärder i verksamhetsplan och inköpsplan.

HÅLLBARHETSSTRATEGISKA ENHETER

> Utforma upphandlingar så att klimatsmarta transporter
		 främjas.

Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
Kommunstyrelseförvaltningen

		 > Visa på samverkansplattformar som utbyter kunskap,
			 lärande och uppmuntrar till hållbart företagande.

BOSTADSBOLAG, FASTIGHETSBOLAG

		 > Att upphandlare ansvarar för kravställningen gällande
			 hållbarhetsnytta.

Gävle:
Sandviken:
Hofors:
Ockelbo:
Älvkarleby:

		 > Att upphandlare hjälper beställare med
			 kravställningen gällande hållbarhetsnytta.

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

		 > Att upphandlingar utgår från nya rön som främjar
			 arbetet med att nå Kretsloppsplanen och så att
			 nyttoaspekterna beaktas.

		 > Utveckla förutsättningar som ökar återvinningen från
				bostäder och lokaler, både genom återvinningsrum och
			 genom sorteringsmöjligheter i bostäder och lokaler.
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Gavlegårdarna och Gavlefastigheter
Sandvikenhus
Hoforshus
Ockelbogårdar
Älvkarlebyhus

		 > Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med
			 verksamhetsplanering och inarbeta relevanta mål och
			 åtgärder i verksamhetsplan.
		 > Förebygga bygg- och rivningsavfall i planerings-,
			 projekterings- och genomförandefas.
		 >		Återanvända bygg- och rivningsavfall.
		 > Planera för och bygga resurssnålt och hållbart.

TEKNISKA
Gävle:
					
					
Sandviken:
					
Hofors:
Ockelbo:
Älvkarleby:

Sektor Livsmiljö/Tekniska
Sektor Styrning och stöd /
Övergripande planering
Kommunstyrelseförvaltningen/
Tekniska kontoret
Hoforshus
Tekniska enheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

		 > Hålla rent och snyggt och att upplåta mark för 		
			 återvinning.
		 > Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med 		
			 verksamhetsplanering och inarbeta relevanta mål och
			 åtgärder i verksamhetsplanen.
		 > Arbeta strategiskt med utformning och placering
			 av papperskorgar för att göra det lätt för kommun			 invånarna att göra rätt och slänga skräp där det ska vara.
		 > Arbeta strategiskt med utförande av städning i det 		
			 offentliga rummet.
		 > Medverka i samråd med Förpacknings- och
			 tidningsinsamlingen.
		 > Sortering och rätt omhändertagande i den egna
			 verksamheten.
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		 > Minimera trafik med hämtningsfordon inne i bostads		
			 områden och styra sophämtningen till perifera lägen utan
			 konflikt med gång- och cykelvägar.
		 > Arbeta aktivt med markanvisning och exploateringsavtal
			 och där koppla in avfalls- och resursfrågor vid försäljning
			 av mark/exploatering.

KULTUR OCH FRITID
Gävle:
Sandviken:
Hofors:
					
Ockelbo:
Älvkarleby:

Sektor Livsmiljö/Fritid
Kultur- och fritidsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden (kultur)
och Kommunstyrelse (fritid)
Utbildning, kultur och fritid
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

		 > Hålla rent och snyggt.
		 > Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med 		
			 verksamhetsplaneringen och arbeta in relevanta mål och
			 åtgärder i verksamhetsplanen.
		 > Arbeta aktivt och strategiskt med utformning och 		
				placering av avfalls- och sorteringskärl.
		 > Arbeta för hållbara event.
		 > Arbeta för att minska spridning av plastgranulat från
				konstgräsplaner.

UTBILDNING
Gävle:
Sandviken:
Hofors:
Ockelbo:
Älvkarleby:

Sektor Utbildning
Kunskapsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Utbildning, kultur och fritid
Utbildningsförvaltningen

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med
för att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

		 > Arbeta med lärande för hållbar utveckling.
		 > Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med 		
			 verksamhetsplaneringen och arbeta in relevanta mål och
			 åtgärder i verksamhetsplanen.
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		 > Skräpplockning.

VÅRD OCH OMSORG

		 > Arbeta med Grön Flagg eller Skola för
			 hållbar utveckling.

Gävle:
Sandviken:
Hofors:
Ockelbo:
Älvkarleby:

		 > Minska matsvinn.

VUXENUTBILDNING

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

Gävle: 		Sektor Välfärd
Sandviken:
Arbetslivsförvaltningen
Hofors:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ockelbo:
Utbildning, kultur och fritid
Älvkarleby:
Utbildningsförvaltningen

		 >		Minska matsvinn.
		 > Öka sortering och återvinning.
		 > Förebygg avfall där det är möjligt.

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

		 > Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med 		
				verksamhetsplaneringen och arbeta in relevanta mål och
			 åtgärder i verksamhetsplanen.

		 > Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med 		
			 verksamhetsplaneringen och arbeta in relevanta mål och
			 åtgärder i verksamhetsplanen.

ARBETSMARKNAD

		 > Sortering.

Gävle:
Sandviken:
Hofors:
					
Ockelbo:
Älvkarleby:

		 > Lärande för hållbar utveckling, inklusive utbilda i krets			 loppstänk.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Gävle:
					
Sandviken:
					
Hofors:
Ockelbo:
Älvkarleby:

Sektor Styrning och stöd /
Kommunikationsavdelningen
Kommunstyrelseförvaltningen /
Informationskontoret
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen

Sektor Välfärd
Arbetslivsförvaltningen
Socialförvaltningen – AMI
(arbetsmarknadsintroduktion)
Utbildning, kultur och fritid
Kommunstyrelseförvaltningen

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

		 > Hitta möjligheter till synergier mellan återanvändning
			 och sysselsättning , t.ex. i samverkan med företag och
			 andra aktörer.
		 > 		Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med
				verksamhetsplanering och inarbeta relevanta mål och
				åtgärder i verksamhetsplanen.

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

		 > Sprida goda exempel.

		 > Minska matsvinn och öka återvinning.
		 >		Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med 		
				verksamhetsplaneringen och arbeta in relevanta mål och
				åtgärder i verksamhetsplanen.

VA-HUVUDMANNEN
Gävle:
Sandviken:
Hofors:
Ockelbo:
Älvkarleby:

Gästrike Vatten
Sandviken Energi/Vatten
Hofors Vatten
Ockelbo Vatten
Älvkarleby Vatten

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

		 > Hållbar hantering av slam från kommunala
				avloppsreningsverk.
		 > 		Möjligheter till mottagande av slam från enskilda
				avlopp till kommunala avloppsreningsverk är under 		
				utredning.
		 > 		Verka för att minska utsläpp av farliga ämnen till
				avloppsnätet (uppströmsarbete).
		 > 		Hållbar hantering av schaktmassor och asfalt från 		
				arbete på VA-nätet.
		 > 		Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med 		
			 verksamhetsplaneringen och arbeta in relevanta mål och
			 åtgärder i verksamhetsplanen/affärsplanen.
		 > 		Främja möjlighet till vidareförädling av restprodukter
				från kommunal slamhantering (tex biogasproduktion).
		 > 		Sortering och rätt omhändertagande i den egna
			 verksamheten.

		 > Öka sortering och återvinning

		 > Göra det lätt att hitta relevanta dokument.

ENERGIPRODUKTION

		 > Skapa stolthet i det arbete som görs.

KOST (STORKÖK SAMT BESTÄLLARE)

		 > Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med
			 verksamhetsplaneringen och arbeta in relevanta mål och
			 åtgärder i verksamhetsplanen.

Gävle:
Sandviken:
					
Hofors:
Ockelbo:
					
Älvkarleby:

		 > Sortering.
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Sektor Välfärd
Omsorgsförvaltningen
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen
Omsorgsförvaltningen

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:
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Sektor Utbildning och Sektor Välfärd
Kommunstyrelseförvaltningen/
Servicekontoret
Kommunledning - Kostverksamhet
Utbildnings- och kulturförvaltningen /
Kostenheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Gävle:
Sandviken:
					
Hofors:
Ockelbo:
					
Älvkarleby:
					

Gävle Energi
Sandviken Energi/Kraft&värme
samt Elnät
Hofors Elverk
Bionär Närvärme
(ingår i Gävle energikoncern)
Bionär Närvärme
(ingår i Gävle energikoncern)
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Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

		 > Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med
			 verksamhetsplaneringen och arbeta in relevanta mål och
			 åtgärder i verksamhetsplan/affärsplan.
		 > Hållbar hantering av aska och slagg.
		 > 		Återföring av aska.
		 > God mottagningskontroll.
		 > 		Hållbar hantering och förebyggande av avfall från 		
			 elnät och fjärrvärmeproduktion.
		 > Hållbar hantering av schaktmassor och asfalt från 		
			 arbete på distributionsnätet.
		 > Sortering och rätt omhändertagande i den
			 egna verksamheten.

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI VÅRA LOKALA KRETSLOPPSPLANER .8

AVFALLSBEHANDLING
Gävle:
Sandviken:
Hofors:
Ockelbo:
Älvkarleby:

REGIONALA ORGANISATIONER

Gästrike Ekogas
Gästrike Ekogas
Gästrike Ekogas
Gästrike Ekogas
Gästrike Ekogas

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

		 > Röta matavfall och annat organiskt avfall och
			 producera biogas och biogödsel.
		 > Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med 		
			 verksamhetsplaneringen och arbeta in relevanta mål och
			 åtgärder i verksamhetsplanen.
		 > Sortering i den egna verksamheten

RÄDDNINGSTJÄNST
AVFALLSHANTERING
Gävle:
Sandviken:
Hofors:
Ockelbo:
Älvkarleby:

Gästrike återvinnare
Gästrike återvinnare
Gästrike återvinnare
Gästrike återvinnare
Gästrike återvinnare

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

		 > Öka återvinningen av material och att förebygga 		
			 uppkomsten av avfall.
		 > 		Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med 		
			 verksamhetsplaneringen och arbeta in relevanta mål och
			 åtgärder i verksamhetsplanen.

Gävle:
Sandviken:
Hofors:
Ockelbo:
Älvkarleby:

Gästrike Räddningstjänst
Gästrike Räddningstjänst
Gästrike Räddningstjänst
Gästrike Räddningstjänst
Gästrike Räddningstjänst

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

		 > Hantering av farligt avfall från olyckor.
		 > Sortering i den egna verksamheten.
		 > 		Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med 		
				verksamhetsplaneringen och arbeta in relevanta mål och
				åtgärder i verksamhetsplanen.

		 > Utbilda och arbeta med beteendeförändrande insatser.
		 > Utveckla insamlingssystem och lyfta behov kopplade
			 till det.
		 > Utveckla mottagning och behandling av avfall och lyfta
			 behov kopplade till det (till exempel ytor för återvinnings			 centraler och omlastning).
		 > Säkra en hållbar behandling av insamlat avfall.

LÄNSSTYRELSE (GÄVLEBORG OCH UPPSALA)

REGION (GÄVLEBORG OCH UPPSALA)

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

		 > Utvecklingsarbete för en hållbar regional utveckling.

		 > Utvecklingsarbete för en hållbar regional utveckling.

		 > Samverkan genom Miljöforum Gävleborg.

		 > Samverkan genom Miljöforum Gävleborg.

		 >
			
			
			

		 > Stötta utveckling till en cirkulär och mer biobaserad 		
			 ekonomi.

Sammanställa information från de kommunala 		
avfallsplanerna. Informationen lämnas till
Naturvårdsverket med syftet att utgöra underlag till nya
nationella strategier och planer.

		 > Miljöstyrande avgifter i avfallstaxan.

		 > Inkludera avfalls- och resurshushållningsfrågor i
			 verksamhetsplaneringen och i arbetet med miljötillsyn.

		 > Sortering i den egna verksamheten.

		 > Tillsynsvägleda kommunerna i avfallsfrågor.
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		 > Stötta offentlig sektor ställer i samhällets omställning
			 till en cirkulär och mer biobaserad ekonomi.
		 > Projekt som till exempel Hållbart värdeskapande genom
			 cirkulära affärsmodeller
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PRIVATA AKTÖRER

FORSKNING OCH UTVECKLING
Till exempel Högskolan i Gävle, RISE, Centrum för cirkulärt byggande (www.ccbuild.se) med flera.

BYGGAKTÖRER OCH FASTIGHETSÄGARE

NÄRINGSLIV

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

HÖGSKOLAN I GÄVLE

ÖVRIGA

		 > Skapa förutsättningar för sortering och återvinning i 		
			 bostäder och lokaler.

		 > Kretsloppsanpassade kravställningar vid inköp.

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

> Projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära 		
		affärsmodeller.

> Projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära 		
		affärsmodeller (RISE).

		 > Planera för och bygga resurssnålt och hållbart.
		 > Förebygga bygg- och rivningsavfall i planerings-,
			 projekterings- och genomförandefas.
		 > Hålla rent och snyggt och motverka nedskräpning
			 i närområdet till byggen.

PRODUCENTER
Med producenter avses företag som tillverkar varor genom
någon typ av förädling eller montering
Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

		 > Producera varor med lång livslängd på ett miljömässigt
			 hållbart sätt.
		 > Minska mängden farliga ämnen som ingår i
			 produktionen.
		 > Påverka leverantörskedjan genom att efterfråga
			 hållbart producerade råvaror och komponenter.
		 > Använda återvunnen råvara.
		 > Minska mängden förpackningsmaterial som används och
			 se till att det kan återanvändas eller återvinnas.
		 > Hitta alternativa användningsområden för
			 tillverkningens biprodukter.

		 > Skapa förutsättningar för sortering, återanvändning och
			 återvinning i verksamheten.
		 > Förebygga avfall och förekomsten av farliga ämnen.

> Förstudien Pre-study to support the development of a
		Circular Center

		 > Tillgodose samhällsefterfrågade tjänster med
			 cirkulära affärsmodeller.

> Forskarskolan Future-proof Cities.
> Samverkansprojekt, t ex Jakten på plasten.

IDEELLA ORGANISATIONER

> Hitta modeller för bedömning av när det är värt att
		 renovera/använda befintligt kontra bygga/köpa nytt.

Till exempel föreningen Matakuten och hjälporganisationer
Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

> Aktivt arbeta mot att studentprojekt bidrar med kunskap
		 till frågor som berör andra verksamheter.

		 > Samverka och samarbeta med kommunala bolag.
		 > Öppna fler möjligheter för sociala arbetsuppgifter kring
			 ökad återanvändning – reparation, renovering och
			 re-invention.

PRIVATPERSONER
Exempel på vad du som privatperson kan arbeta med för att
bidra till målen i Kretsloppsplanen:

INTRESSEORGANISATIONER
Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för
att bidra till målen i Kretsloppsplanen:

> Sortera ditt avfall till återvinning.
> Konsumera hållbart och medvetet – använd alternativ
		 till att äga vissa saker själv.

		 > Hålla rent och snyggt.
		 > Påverka beteenden som främjar minskade
			 avfallsmängder och ökad sortering.

> Bidra till att hålla rent och snyggt.
> Efterfråga bostadsnära möjligheter till återanvändning
		 och lösningar för delning av resurser.
> Spola bara ner rätt saker i avloppet.
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Allt
avfall
är viktigt
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1. AVFALLSSLAG FRÅN HUSHÅLL OCH VERKSAMHETER

9

RESTAVFALL

Avfallsslag
I detta kapitel beskrivs kort de olika avfallsslagen och de behov av förbättring som finns. En mer
utförlig beskrivning finns i bilaga. De olika avfallsslagen är nedan grupperade i tre avsnitt:

1.AVFALLSSLAG FRÅN HUSHÅLL OCH VERKSAMHETER
> Restavfall
> Matavfall
> Livsmedelsavfall
> Textil
> Grovavfall
> Farligt avfall
> Bygg- och rivningsavfall

> Förpackningar
> Returpapper
> Elavfall
> Läkemedel
> Skrotbilar
> Plast

NULÄGE

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

ARBETE FRAMÅT

Restavfallet är det som hushållen
slänger i sina ”vanliga soppåsar”.
Det ska vara sådant som inte går att
återvinna och som återstår sedan
matavfall, förpackningar, returpapper, elavfall, batterier och annat har
sorterats ut och lämnats till återvinning. Varje år uppstår ungefär 25 000
ton eller 160 kg/person restavfall i
Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors
och Älvkarleby kommuner.

Ungefär två tredjedelar av restavfallet är fortfarande sådant som skulle
ha sorterats ut och lämnats till återvinning. Det innebär att material inte
återvinns, att fossil plast bränns och
mycket höga kostnader för förbränning av restavfallet.

Att fortsätta arbeta för förbättrad
sortering, minska mängden restavfall, öka återvinningen och därmed
minska kostnaderna.

NULÄGE

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

ARBETE FRAMÅT

Matavfall är mat och matrester som
slängs. Matavfallet består av oundvikligt matavfall (t ex potatisskal,
ostkanter och fiskrens) och matsvinn
- t ex mat man inte ätit upp, frukt som
blivit dålig eller bröd som man borde
fryst in innan det blev oätligt.

Att minska matsvinnet.

Arbete för att minska matsvinn i

Att öka sorteringen och återvin-

kommunala verksamheter som skola
och omsorg, i näringsverksamheter
som restauranger samt i hushållen.

MATAVFALL

2. SLAM OCH FETT

ningen av matavfall till biogas och
biogödsel.

Att Matakuten fortsätter sin verksamhet med redistribution av funktionell mat till behövande.

I området beräknas ca 17 000 ton

matavfall uppstå per år. Av detta
sorteras ungefär 10 000 ton ut och
återvinns till biogas och biogödsel
idag. Ungefär 7 000 ton slängs felaktigt i restavfallet.

3. SÄRSKILDA AVFALLSSLAG FRÅN KOMMUNALA VERKSAMHETER
> Fyllnadsmassor
> Asfalt
> Aska

> Verksamhetsavfall från elnät
> Snö
> Sand från gatsopning

Att fortsätta arbeta för förbättrad

sortering och återvinning av matavfall.

En del av matavfallet är matsvinn.
Det innebär stor miljönytta att minska matsvinnet och äta upp den mat
som produceras.

Målen finns i kapitlet ”Mål”. Åtgärdsförslag finns i Inspirationsbanken.
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LIVSMEDELSAVFALL

GROVAVFALL

NULÄGE

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

ARBETE FRAMÅT

NULÄGE

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

ARBETE FRAMÅT

Livsmedelsavfall är livsmedel som

Att öka återvinningen av livsmedels-

kasseras i verksamheter som butiker,
grossister och livsmedelsproduktion.

avfall till biogas och biogödsel.

Att arbeta för bättre sortering och
för möjligheter att förbehandla
förpackat livsmedelsavfall vid Ekogas
biogasanläggning i Forsbacka.

Grovavfall är skrymmande avfall
från hushåll, till exempel möbler och
andra större prylar. Grovavfall samlas huvudsakligen in på de 12 bemannade återvinningscentraler som finns
i Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors
och Älvkarleby. Insamling sker även i
mindre omfattning på andra sätt t ex
via containrar hos bostadsrättsföreningar.

I flerbostadshus är en utmaning att
hyresgäster lämnar grovsopor i källare, andra allmänna utrymmen och
utomhus. Detta är ett stort problem
som medför merarbete och stora
kostnader för bostadsbolagen.

Det är önskvärt att hitta nya sätt

TEXTIL
NULÄGE

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

ARBETE FRAMÅT

Textil medför stor miljöpåverkan
under tillverkningsprocessen. Idag
slängs en stor mängd textil i restavfallet och förbränns. I genomsnitt
förbrukar vi ca 14 kilo textil per
person och år, varav 7 kilo slängs i
restavfallet. Det finns möjlighet att
lämna textil till återanvändning och
materialåtervinning på återvinningscentraler. Några fastighetsägare har
också ordnat insamling i ett fåtal
återvinningsrum. Insamling sker
också hos hjälporganisationer, i behållare på olika platser ute i samhället
och i butiker.

Idag bränns den textil som slängs i

Utveckla insamlingssystem och göra

restavfallet. Det vore miljömässigt
bättre om textilen sorteras ut till
återanvändning eller materialåtervinning.

det lätt att sortera och lämna in textil.
Det är önskvärt att införa insamlingsbehållare för textil i de återvinningsrum som finns i flerbostadshus.
Ansvaret för detta behöver tydliggöras.

Det finns, i EU:s avfallsdirektiv, krav

på separat insamling av textil. Naturvårdsverket har föreslagit nationella
mål om att mängden textilavfall i
restavfallet ska minska med 60%
från år 2015 till år 2025. Materialåtervinningsteknik och marknadsförutsättningar behöver utvecklas.

Arbete som gjorts för att öka återan-

vändning är separat mottagning av
användbara saker på återvinningscentralerna. Arbete som gjorts för
att öka återvinning på senare år är
till exempel separat sortering av gips
och böcker. Något som också bidragit
till ökad sortering och återvinning är
principen ”töm säcken” som innebär
att alla besökare på återvinningscentralen måste lämna avfallet löst.

För närvarande pågår på uppdrag
av Miljödepartementet en utredning
som ska lämna förslag på ett
producentansvar för textil.

FARLIGT AVFALL SOM KEMIKALIER MM
NULÄGE

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

ARBETE FRAMÅT

Farligt avfall är till exempel kemi-

Kunskapsnivån kring hantering

Arbeta för att hushållen sorterar och

kalier, färg, bekämpningsmedel och
annat som innehåller farliga ämnen.

av farligt avfall behöver ständigt
underhållas.

lämnar in sitt farliga avfall på rätt
sätt och inte slänger det i restavfallet
eller häller det i avloppet.

Farligt avfall från hushåll samlas

huvudsakligen in via bemannade
återvinningscentraler.
Farligt avfall från företag samlas

huvudsakligen in via transportörer.
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för insamling av grovavfall från flerbostadshus. Det är också angeläget
att hitta sätt så att mer av grovavfallet
kan återanvändas och repareras.
Att lämna grovavfall till ÅVC är idag
alltför beroende av tillgång till bil.
Det behöver hittas alternativa sätt
att bli kvitt sitt grovavfall så att det
beroendet minskar.
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Bygg kunskap i verksamheter som

hanterar produkter som kan innehålla farliga ämnen så att de tillsammans med upphandlare kan förebygga förekomsten av farliga ämnen i allt
som köps in.
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BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL

FÖRPACKNINGAR (PRODUCENTANSVAR)

NULÄGE

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

ARBETE FRAMÅT

NULÄGE

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

ARBETE FRAMÅT

Bygg- och rivningsavfall ska enligt
avfallsförordningen sorteras åtminstone i fraktionerna trä, mineral (består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och
gips. Idag saknar många producenter
av bygg- och rivningsavfall tillräcklig
sortering där avfallet uppstår.

Byggbranschen har tagit fram

Skapa regional marknadsplats

riktlinjer för att både förebygga avfall
och att återanvända eller återvinna
material vid rivning.

för återanvändning av bygg- och
rivningsavfall. Sortering vid källan
behöver förbättras. Möjligheter till
eftersortering kan också behöva
utökas.

Enligt lagstiftningen om producentansvar ansvarar producenterna
(inte kommunerna) för insamling
och återvinning av förpackningar.
Regelverket och förutsättningarna
för insamling och återvinning av
förpackningar och returpapper är
under förändring. Bland annat är
intentionen att alla hushåll i Sverige
senast år 2025 ska ha möjlighet att
lämna sina sorterade förpackningar
och returpapper nära sin bostad.

Ansvarsförhållandena där producenterna ansvarar för insamling av
förpackningar och kommunerna för
insamling av restavfall och matavfall
är en utmaning. Det är viktigt att
kommunerna och producenterna
samverkar och etablerar insamlingssystem och information som är
tydliga för hushållen. Otydligheter
och osäkerheter i den nya lagstiftningen är en utmaning när det gäller
ekonomi, genomförande, logistik,
kommunikation mm.

Fokus under 2021–2025 kommer att
vara att införa nytt insamlingssystem
för småhus och bygga ut tillgången
till återvinningsrum i flerbostadshus.
Det är producenterna som ansvarar för detta. Gästrike återvinnare
önskar vara en aktiv samarbetspart.
Andra mycket viktiga aktörer är
bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Dessa har en
nyckelroll i hur väl det går att sortera
för hyresgäster och bostadsrättsinnehavare.

flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter fastighetsnära insamling i återvinningsrum. I
Hofors, Ockelbo och Älvkarleby finns
ännu inte fastighetsnära insamling
i återvinningsrum i någon större
omfattning.

Den nya lagstiftningen ger, rätt hanterat, möjlighet att göra det lättare att
göra rätt, sätta fokus på frågan och
ställa om beteenden och öka återvinningen. Därmed minskar också
mängden restavfall och kostnader för
detta.

Det är viktigt att även planprocesser
och bygglovsprocesser aktivt säkrar
att återvinningsrum/återvinningshus
och platser för återvinning projekteras och byggs.

Det finns ingen fastighetsnära
insamling från småhus i dagsläget
(2020). Hushåll i småhus får lämna
sina förpackningar och returpapper
vid återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Mängden pappers- och plastförpackningar ökar i och med ökande

Bygg- och rivningsavfall från

privatpersoner samlas in via de 12
återvinningscentralerna i regionen,
alternativt att personen hyr containrar. Det går att hyra container där
allt byggavfall får lämnas osorterat i
samma container varvid eftersortering görs av uthyraren.

64 / KRETSLOPPSPLAN 2021 - 2025

Det är först när beställaren av bygget

ställer krav på god avfallshantering
som dessa riktlinjer till fullo kommer
implementeras av branschens aktörer. Krav på återanvändning är dock
orimliga att ställa om det inte finns en
fungerande marknad för det.

Andelen bygg- och rivningsprojekt

som sorterar avfallet minst efter det
lagstadgade kravet på källsortering
behöver öka.

I Gävle och Sandviken har många

39

näthandel.
Det behövs sorteringslösningar i
hemmen som möjliggör förvaring av
det hushållen sorterar till återvinning.
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RETURPAPPER (PRODUCENTANSVAR IDAG MEN DET KAN FÖRÄNDRAS)

SKROTBILAR (PRODUCENTANSVAR)

NULÄGE

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

ARBETE FRAMÅT

NULÄGE

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

ARBETE FRAMÅT

Enligt lagstiftningen om producentansvar så ansvarar producenterna
(inte kommunerna) för insamling och
återvinning av returpapper, på samma sätt som för förpackningar.

Det finns ett förslag om lagändring
som skulle innebära att ansvaret för
insamling och återvinning av returpapper flyttas från producenterna till
kommunerna.

Följa utvecklingen kring eventuellt

Skrotbilar är fordon som inte längre

Att skrotbilar lämnas/dumpas på oli-

Förbättra informationsutbytet

kan användas och där avsikten att
reparera fordonet saknas.

ka platser och på privata fastigheter.
Ansvaret för skrotbilar. Kostnader.
Resurser. Samverkan. Handläggning.

ändrad lagstiftning och vid behov
ställa om insamling och finansiering.

Skrotbilar som hamnar på kommunens ansvar kan stå både på gata,
i skog och på privat fastighet. De
upplevs ofta som störande moment
i närmiljön och risker att påverka
miljön negativt.

ELAVFALL (PRODUCENTANSVAR)
NULÄGE

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

ARBETE FRAMÅT

Elavfall är kasserade apparater och

Elavfall är en växande avfallsström

Utveckla den fastighetsnära insam-

prylar med sladd eller batteri. Elavfall
från hushåll samlas framförallt in via
bemannade återvinningscentraler.
Smått elavfall samlas också in via de
”El-in”-skåp som finns i matvaruaffärer och via behållare som finns i
många återvinningsrum.

som inte är hållbar.

lingen av smått elavfall från flerbostadshus ytterligare så att det blir lätt
att göra rätt.

Elavfall innehåller både sällsynta
mineraler och farliga ämnen som
behöver återvinnas korrekt.

Vissa sorters produkter, t.ex. mobil-

telefoner, har blivit slit-och-slängvaror med kort livslängd. Här behöver
kommunala och övriga verksamheter
arbeta för att maximera livslängden
på inköpt elektronik.

Det är vanligt att det saknas möj-

lighet att identifiera fordonsägaren
och ibland är det inte denne som är
skyldig. Hanteringen är inte högt prioriterad och lagstiftningen kan vara
snårig med olika motparter.

Utveckla reparation och återanvänd-

Hanteringstiden för ärenden kring

skrotbilar kan lätt bli utdragen med
dålig eller ingen återkoppling från
eventuellt identifierad ägare. Den
är också kostsam för kommunen
som i många fall ansvaret faller på
att ta hand om skrotbilar. Eftersom
handläggningen ofta tar lång tid riskerar skrotbilarna att påverka miljön
negativt.

mellan avdelningar på kommunen
som ansvarar för olika delar av hanteringen. Exempelvis ges inte alltid
återkoppling på att en skrotbil forslats bort vilket kan förorsaka onödig
handläggning.

ning av elektronik.

Fungerande äldre produkter behöver
ges möjlighet att återanvändas istället för att återvinnas. Det saknas dock
system för att hantera ett sådan flöde.

LÄKEMEDEL (PRODUCENTANSVAR)
NULÄGE

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

ARBETE FRAMÅT

Läkemedel omfattas av producen-

En utmaning ligger i att förmå privatpersoner som använder avloppet
som ett sätt att göra sig av med oönskade läkemedel att hantera läkemedelsavfall på rätt sätt.

-

tansvar och överblivna läkemedel ska
lämnas till apotek. Det finns möjlighet att lämna läkemedel till återvinningscentraler med bemannad
mottagning för farligt avfall.
Ett problem med läkemedel är att det

hamnar både i avloppet, restavfallet
och till och med matavfallet. Läkemedel som slängs felaktigt påverkar
naturen på olika sätt, t.ex. genom att
störa fortplantningsförmågan hos
vattenlevande arter.
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2. SLAM OCH FETT
PLAST
NULÄGE

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

ARBETE FRAMÅT

SLAM FRÅN AVLOPPSRENINGSVERK OCH ENSKILDA AVLOPP

Plast används till en stor mängd

Kommunala verksamheter kan vara

Samtliga kommunala verksamheter

NULÄGE

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

ARBETE FRAMÅT

olika saker och är fortfarande i
huvudsak tillverkad av fossila råvaror. Det finns direktiv från EU om
att plastanvändandet ska minska,
särskilt engångsprodukter. Plasten
som inte samlas in korrekt hamnar
bland annat i naturen där den blir
kvar. Samtidigt är plast av stor nytta
för att skydda känsliga produkter och
förlänga livsmedels hållbarhet.

stora förbrukare av plast vilket gör
att möjligheten att påverka är stor.
centansvar återvinns inte idag i våra
kommuner.

Avloppsslam under kommunalt
ansvar uppstår dels i de kommunala avloppsreningsverken och dels i
enskilda avlopp.

Nya kretsloppsanpassade lösningar

Plast som inte omfattas av produ-

bör inventera sin plastförbrukning.
Därefter kan ett faktaunderbyggt arbete påbörjas med att minimera eller
optimera användningen.
Det behövs kravställningar vid inköp

Behandlingen av slam står inför den
största förändringen på länge i och
med kommande krav på fosforutvinning och spridningsförbud av slam.
Utvecklingen av kommande lagstiftning kommer fortsatt att bevakas
och beaktas på så sätt att den kan
implementeras i det fortsatta arbetet
med Kretsloppsplanen. Vägval som
görs avseende slamhanteringen ska
främja kretsloppsfrämjande synergieffekter. I det pågående arbetet med
ett nytt reningsverk i Gävle kommer
kommande krav och utmaningar
beaktas.

Det finns nationella och regionala
riktlinjer och strategier för hållbar
plastanvändning och nu är det hög
tid att omsätta dem till handling i
vardagen.
Insamlingssystemet med produ-

centansvar omfattar endast förpackningar, men plast finns i så mycket
mer. Stora mängder plast förbränns
istället för att återvinnas.

Upphandlingar och inköp behöver

ställa krav på högre innehåll av återvunnen och fossilfri råvara i den plast
som köps. För att kunna återvinna
plast måste den vara fri från farliga
ämnen.
Användningen av engångsartiklar
av plast (och andra material) behöver
minska i omfattning och ersättas av
flergångsprodukter.

De kommunala avloppsreningsver-

som minskar mängden plast och ökar
andelen fossilfri och återvunnen plast
som används som råvara. Sakkunniga
behöver ta fram riktlinjer för detta.

ken ger upphov till stora mängden
slam per år. Nästan allt slam rötas
innan det blandas med strukturmaterial och blir deponitäckningsjord.

Insamling och återvinning av plast

I området finns ungefär 9 000
hushåll med enskilda avlopp. Slam
från enskilda avlopp insamlas och
avvattnas därefter innan det blandas med strukturmaterial och blir
deponitäckningsjord. Anslutning av
områden med enskilda avlopp till
kommunala anläggningar har hittills
inte påverkat mängden slam från
de enskilda avloppen, eftersom nya
enskilda anläggningar tillkommit i
motsvarande takt.

som inte är förpackningar är önskvärt.

Nedskräpningen behöver minska

så att mängden plast i naturen inte
ackumuleras.

för slamhanteringen behöver tas
fram.
Deponierna kommer att vara
färdigtäckta inom en relativt snar
framtid och slutförvaring utgör inte
en kretsloppsanpassad lösning. De
kommunala anläggningarna står
inför omfattande reinvesteringar och
det finns ett stort förnyelsebehov och
kraven på både kommunala och enskilda avloppsanläggningar kommer
att öka. Strategiskt viktiga resurser
som tex fosfor, kväve, biokol behöver
återvinnas och rötningen av slammet
ger förutsättningar för biogasproduktion samtidigt som skadliga ämnen som metaller och läkemedel inte
ska spridas så att de genererar miljöeller hälsoproblem. Nya kommunala
avloppsanläggningar behöver även
utformas för att även kunna motverka negativa klimateffekter, återvinna
samhällets resurser och stödja en
cirkulär ekonomi.
Regeringen arbetar med att utforma

Regeringens förslag om spridnings-

förbud omfattar allt slam medan
kravet av på fosforåtervinning kommer initialt bara omfatta bara större
reningsverk. Fosforåtervinningen för
minder mängder slam innebär en dyr
behandling och de flesta behandlingsmetoder kräver ofta större volymer
för att kunna fungera. En framtida
effektiv behandling även av slammet
från mindre anläggningar är beroende av samarbete med andra aktörer.

ett förbud mot spridning av avloppsslam (gäller både från både kommunala och enskilda avlopp) för att undvika
att kretsloppet tillförs farliga ämnen,
läkemedelsrester och mikroplaster
och styra mot en giftfri miljö, samt
införa krav på utvinning av fosfor ur
avloppsslam.
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3. SÄRSKILDA AVFALLSSLAG FRÅN KOMMUNALA VERKSAMHETER
I kommunala verksamheter uppstår dels avfall liknande det i våra hem, matavfall, förpackningar, returpapper och elavfall till
exempel (se tabell 1). I vissa kommunala verksamheter uppstår också särskilda avfallsslag som är specifika för en viss typ av
verksamhet. Dessa beskrivs i tabell 3.

FETT
NULÄGE

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

ARBETE FRAMÅT

Fettslam uppstår framförallt i
fettavskiljare hos verksamheter som
tillverkar och bereder livsmedel.

Det förekommer verksamheter som

Ansvarsfrågor måste fastställas i

Fettslammet transporteras idag till
Södertälje för rötning och sluthantering.

av okunskap eller kostnadsskäl inte
tömmer sin fettavskiljare så ofta som
reglerna föreskriver, men hur omfattande problematiken är finns inget
underlag kring. Ansvaret för tillsyn
av fettavskiljare är i dagsläget otydlig.

alla led. Från vem som bär ansvaret
för korrekt användning av installerade fettavskiljare, tömningsintervall,
insamling, avvikelserapportering och
tillsyn. När ansvarsfrågorna är fastställda kan rutiner för uppföljning
och avvikelsehantering skapas.

Spillfett uppstår i t.ex. fritöser. Det

Fettslam från Gävle stad har förhöjda

samlas upp i behållare och samlas
in av kontrakterade entreprenörer
som behandlar fettet till råvara i t.ex.
tvåltillverkning.

halter koppar vilket kraftigt begränsar möjliga behandlingsmetoder.

Sandviken Energi har under senaste
åren aktivt arbetat för att öka kunskapsnivån hos verksamhetsutövare
genom utbildning, inventerat och
jobbat med kravställning i syfte att
minska mängden.

FYLLNADSMASSOR
NULÄGE

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

ARBETE FRAMÅT

Fyllnadsmassor uppstår vid mar-

Egenkontroll och provtagning är
viktigt för att möjliggöra återanvändning av massor. Det finns tydliga och
långtgående krav i lagstiftningen.
Bristande kontroll på och dokumentation av vad massorna innehåller är
en utmaning.

Få till egenkontroll, provtagning,
dokumentation. Tät dialog mellan
tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare, hitta en framkomlig väg.

karbeten, till exempel vid arbete med
gator/vägar, fjärrvärme, fiberdragning, avloppsnät och byggnation.

Det behövs fortsatt arbete: dialog
med ägare/brukare och en kravställning på rätt nivå.

För avloppsägarna är det viktigt att

Detsamma gäller kostnader i olika led
och sammanhang, hantering/handpåläggning för hantering som kostar

ledningarna tillförs så små mängder
fett som möjligt för att förhindra
stopp i dem.

Öka kunskap och utveckla en organi-

sation som kan lagstiftningen.
Det finns ett behov av en översiktlig
kommunal strategi som sedan kan
brytas ner i respektive projekt.
Få till ett arbetssätt som fungerar
på lämplig nivå av kontroller på föroreningar, varifrån de kommer och
kunna använda dem igen istället för
att ta ut jungfruliga massor.
Att kunna återanvända så mycket
som möjligt av schaktmassor.

ASFALT
NULÄGE

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

ARBETE FRAMÅT

Asfalt kasseras vid markarbeten,
till exempel vid arbete med fjärrvärme, fiberdragning, avloppsnät och
byggnation.

Kostnader för tillsyn/handläggning

Ta fram dokumenterat arbetssätt
för hantering av asfalt. Anmälan till
tillsynsmyndighet.

gör att det blir dyrt för återvinning av
små mängder i små projekt. Kan lösas
genom samlad hantering.

Dialog med tillsynsmyndigheten om

avgifter.
Återanvända så mycket som möjligt,
förutsatt att innehållet är godkänt.

ASKA
NULÄGE

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

ARBETE FRAMÅT

Aska uppstår vid förbränning i

-

Återföring av aska till skog.
Utveckla mottagningskontroll.
Använda aska som en resurs i
konstruktioner och byggande.

värmeverk.
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VERKSAMHETSAVFALL FRÅN ELNÄT
NULÄGE

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

ARBETE FRAMÅT

Detta kan vara t ex avfall som upp-

Sandviken Energi fann i sitt arbete
med klimatbokslut att det finns en betydande klimatnytta att rotera detta
avfall till återvinning.

Fortsätta utveckla arbetet med sor-

NULÄGE

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

ARBETE FRAMÅT

Snö som ansamlas genom plogning
är avfall. På grund av framförallt
partiklar som binds i snön från
trafik och halkbekämpning finns
förhöjda halter av flera olika ämnen
i snöhögsansamlingar. På våren när
de stora snötipparna smälter innebär
det att tungmetaller och föroreningar
följer med smältvattnet och hamnar i
dess recipient om det inte förebyggs.

Snötippar kräver stora ytor som

Säkerställa behov av snötippar.

står vid rivning av transformatorstationer.

tering och återvinning samt att mäta
och följa upp.

SNÖ

Det finns ett examensarbete från

Högskolan i Gävle som adresserar
många av problemen kring snötippar.

Olika
system för
att göra det
lätt

helst ska ligga stadsnära för att
minska transportbehovet. De ska
inte heller ligga så att de riskerar att
förorena grundvattentäkter när snön
smälter.
Snötippars påverkan på recipient

har uppmärksammats bättre på senare år och nya krav för anvisad plats av
snötippar gör att kommunen behöver
arbeta aktivt med att säkerställa
hanteringen.

SAND FRÅN GATSOPNING
NULÄGE

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

ARBETE FRAMÅT

Sand från halkbekämpning som
sopas upp innehåller förutom utlagd
sand även partiklar med tungmetaller
och varierande storlekar på annat
skräp som hamnat på gatorna. Sanden som samlas in behöver sorteras
innan det kan hanteras vidare. En del
går till förbränning medan den största delen går till anläggningsarbeten.

För att minska behovet av jungfrulig

Ta fram dokumenterat arbetssätt för
hantering av använd sand och vilka
krav som gäller för att återanvända
den till halkbekämpning.

råvara behöver så stor mängd som
möjligt av den insamlade sanden
kunna återanvändas. Den största utmaningen med att återanvända sand
är dess förhöjda innehåll av partiklar
med tungmetaller och föroreningar som kan orsaka onödig negativ
påverkan på miljön samt innehåll av
främmande material så som glas.

Verksamheter som lagrar använd

sand behöver försäkra sig om att
eventuellt behov av tillstånd för verksamheten finns
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10

BEHANDLING OCH MOTTAGNING
BEHANDLINGS- ELLER MOTTAGNINGSANLÄGGNINGAR DÄR BEHOV AV FÖRÄNDRING KAN FINNAS

Insamlingssystem och anläggningar
för behandling av avfall

ANLÄGGNING ELLER AVFALLSSLAG

BEHANDLING ELLER MOTTAGNING

BEHOV AV FÖRÄNDRING

Gästrike Ekogas biogasanläggning

Rötning och biogasproduktion

Ekogas har nått full beläggning genom
att ta in substrat från kommuner i närliggande regioner.
För att öka mängden lokalt omhändertaget matavfall kan mottagning av
förpackat matavfall vara en väg framåt.
Det kräver investeringar men har stor
potential att styra om ett flöde mot
materialåtervinning.

I detta avsnitt beskrivs kort de viktigaste behov av förändringar som kan bli
aktuella av insamlingssystem och anläggningar. En utförligare beskrivning finns i bilaga.

INSAMLINGSSYSTEM

Återvinningscentraler för grovavfall
och farligt avfall

AVFALLSSLAG DÄR BEHOV AV FÖRÄNDRING AV SYSTEM FINNS (EXEMPEL)

Mottagning

Utveckla återvinningscentralen i
Sandviken
Ny återvinningscentral i Gävle

AVFALLSSLAG

NULÄGE 2020

BEHOV AV FÖRÄNDRING

Förpackningar och tidningar

Småhus: insamling via publika återvinningsstationer

I enlighet med ny lagstiftning ska alla
hushåll få tillgång till fastighetsnära
insamling. Det innebär framförallt
att det kommer att behövas ett nytt
insamlingssystem för småhus. Det är
producenterna som ansvarar för detta.
Hur det kommer att se ut är i skrivande
stund oklart men förväntas bli klarlagt
senast 2023. Gästrike återvinnare arbetar för att även fortsättningsvis utföra
en stor del av insamlingen på uppdrag av
producenterna.

Flerbostadshus: på många, men inte alla,
håll insamling via återvinningsrum.
Gästrike återvinnare sköter idag en stor
del av denna insamling, på uppdrag av
producenterna.

Textil

Grovsopor

Plastskrot / kommunplast
(plast som inte är förpackningar)
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Textil samlas in via samtliga bemannade
återvinningscentraler samt i ett fåtal
återvinningsrum i flerbostadshus. Återanvändbar textil tas också emot av bland
annat hjälporganisationer.

Insamlingsmöjligheterna för återvinning av textil behöver förbättras, till
exempel genom mer utbredd insamling
via återvinningsrum.

Grovsopor samlas framförallt in via
bemannade återvinningscentraler. Hantering av grovsopor från flerbostadshus
är ett problem då många hyresgäster
helt enkelt dumpar sina grovsopor i
olika utrymmen istället för att åka till en
återvinningscentral.

Det behövs någon form av insamling av
grovsopor från flerbostadshus.

Ingen sortering och återvinning idag.

Önskvärt att även plast som inte är förpackningar skulle materialåtervinnas.

44

Återanvändning av saker/
möbler/textiler

Sortering / reparation

Möjligheter till återanvändning bör
utvecklas

Återanvändning av bygg- och
rivningsavfall

Sortering / reparation

Möjligheter till återanvändning bör
utvecklas

Båthamnar

Mottagning

Mottagning av avfall i mindre hamnar
och tydlighet kring slam från båtarna.

Slam från avlopp

Återvinning av fosfor ur slam

En stor framtida fråga som behöver
utredas.

Slam från fettavskiljare

Ingen anläggning i regionen kan ta emot
obehandlat fettslam idag

Bör rötas lokalt

Grovsopor

-

Eftersorteringsanläggning men också
möjlighet till återanvändning bör
utvecklas

Bygg- och rivningsavfall

-

Eftersorteringsanläggning men också
möjlighet till återanvändning bör
utvecklas

Plastskrot

-

Återvinningsanläggning på närmare
håll än södra Sverige
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Avfall
är resurser
och har
ett värde
NEDLAGDA DEPONIER
I kommunerna finns ett antal äldre, nedlagda, deponier. För undersökning och riskbedömning av avslutade kommunala deponier ansvarar kommunen. Gamla deponier räknas som pågående miljöfarlig verksamhet även om inget nytt avfall tillförs
deponin. Detta beror på att utsläpp av föroreningar kan fortgå
trots att deponin inte längre är i drift. En sammanställning av
nedlagda avfallsupplag tillsammans med en riskbedömning av
dessa ska ingå i den kommunala Kretsloppsplanen.

I arbetet framåt är det viktigt att tydliggöra och fastställa

ansvaret inom kommunen för de nedlagda deponierna, att
göra en översyn av tidigare riskklassningar samt att uppdatera
planer för arbete framåt, avdela resurser och samordna detta
med övrigt arbete med förorenad mark.

En utförlig beskrivning av de nedlagda deponierna finns i

bilagan ”Nedlagda deponier”
(se på www.kretsloppsplangavleborg.se)
När det gäller nedlagda deponier handlar utmaningarna om
oklara ansvarsförhållanden, lågt fokus på frågan och resurser.
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11
Ekonomi
I arbetet med Kretsloppsplanen är ekonomi en viktig faktor ur flera perspektiv:
· Ekonomiska konsekvenser av Kretsloppsplanen
· Ekonomiska styrmedel kan användas för att bidra till att nå målen
· Samhället behöver ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi

EKONOMISKA KONSEKVENSER
AV FÖRSLAGET TILL KRETSLOPPSPLAN

I Kretsloppsplanen finns inga ekonomiskt
tvingande mål eller åtgärder, men föreslagna mål och åtgärder har ekonomiska
konsekvenser. Vissa åtgärder är enkla och
innebär inga tidskrävande eller kostsamma insatser. Vissa åtgärder kan innebära
besparingar på kort eller lång sikt. Andra
förändringar kräver mer tid och resurser
att förverkliga. I inspirationsbanken är
åtgärdsförslagen markerade som gröna,
gula eller röda beroende på hur omfattande och resurskrävande de är.

EKONOMISKA STYRMEDEL

Ekonomiska styrmedel är till exempel de
kommunala avgifterna för avfallshantering. De är utformade så att det är billigare
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att sortera sitt matavfall än att inte göra
det samt att ett mindre kärl är billigare än
ett större.

FRÅN EN LINJÄR TILL EN CIRKULÄR EKONOMI

Enkelt uttryckt kan man säga att en cirkulär ekonomi är motsatsen till den traditionella, linjära ekonomin som vi har idag.
Istället för att tillverka, köpa, använda
och sedan slänga sakerna, utnyttjar vi i en
cirkulär ekonomi allt som är tillverkat så
länge det går. När sakerna är förbrukade
återanvänds och återvinns så mycket som
möjligt om och om igen för att tära mindre
på jordens resurser och minska avfallet.
Ett modernt ord för kretslopp helt enkelt.

resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. Strategin framhåller att omställningen
till en cirkulär ekonomi behöver genomföras gemensamt av politiken, näringslivet, offentlig sektor, akademi, privatpersoner och civilsamhället. Kretsloppsplanen
är ett bidrag till det arbetet.
Hur verksamheter ska förflytta sig mot
en cirkulär ekonomi blir en allt viktigare
fråga. De kommunala verksamheterna kan
bidra till att skapa förutsättningar för att
andra aktörer i samhället att bidra till den
cirkulära ekonomin. Ett bra exempel på en
sådan förutsättning är källsorteringen av
matavfall som blir till biogas och biogödsel.

Regeringen har beslutat om en nationell
strategi för cirkulär ekonomi. Kärnan i
strategin är en vision om ett samhälle där
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Arbetsmiljö
Arbetsmiljö är en viktig aspekt inom avfallshanteringen. Det gäller såväl de som hanterar det
avfall som uppstår i en fastighet såväl som de som sköter kommunens avfallshantering.

Det som gör avfallshanteringen lite speciell är att det mesta

av arbetet utförs på mark och i fastigheter som inte arbetsgivaren råder över. Kommunen och fastighetsägare behöver
därför samarbeta för att hitta lösningar så att arbetsmiljön
kan förbättras. Nya arbetsmiljöproblem ska inte byggas in
i avfallshanteringssystemen och befintliga arbetsmiljöproblem ska åtgärdas. Hämtställen behöver anpassas både för
avfallslämnare och för avfallshämtare. Även om arbetsmiljön
inom avfallshanteringen har förbättrats tack vare intensivt arbete under senare år finns det fortfarande arbetsmiljöproblem
som bör uppmärksammas:
> Tunga lyft eller drag av kärl, särskilt vintertid.
> Kärl- och säckavfall kan innehålla smittämnen som
		 sophämtaren utsätts för vid hämtningen.
> Hantering av tunga slangar och tunga lock vid
		slamtömning.
> Riskabla körvägar där hämtningsfordon behöver backa och
		 där vändmöjlighet saknas

> Lukt och flugor.
> Containrar måste hanteras med stor försiktighet
		vid tömning.
> Utomhusarbete i höga och låga temperaturer på
		återvinningscentralerna
Gästrike återvinnare arbetar systematiskt för att förebygga

och åtgärda arbetsmiljörisker. Kommunerna och fastighetsägare kan bidra till en bättre arbetsmiljö inom avfallshanteringen genom att kontakta Gästrike återvinnare tidigt i exploateringsskedet för planering och utformning av hämtställen. Vid
handläggande av bygglov för flerbostadsområden och verksamheter (samt skolor och liknande) bör Gästrike återvinnare
också kontaktas i tidigt skede för dialog.
Fastighetsägare kan bidra till en bättre arbetsmiljö genom att
åtgärda dåliga hämtställen. Gästrike återvinnare och väghållaren bör samråda kring frågor som rör placering av kärl och i
andra frågor som rör säkerheten inom vägområdet.

> Stress kan uppstå på grund av dåliga hämtnings		 förhållanden, svåra trafiksituationer och besvärliga lyft.
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> Planetära gränser
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> Bilogisk mångfald
SOCIAL
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EKONOMISK DIMENSION

SOCIAL
> Utbildning
> Lika möjligheter
> Hälsa
> Rättvisa

Kretsloppsplanen i ett större sammanhang

EKONOMISK

> Vinst
> Förvaltande

> Kostnadseffektivitet

Kretsloppsplanen är ett av många samverkande globala, nationella, regionala och lokala styrdokument
som syftar till att skapa ett hållbart samhälle. En utförlig beskrivning av detta finns i en bilaga.

Begreppet hållbar utveckling, som
myntades i Brundtland rapporten, definieras som: ”En hållbar utveckling är en
utveckling som tillfredsställer dagens
behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Begreppet består av
tre av varandra beroende dimensioner –
ekologisk, social och ekonomisk.
Ekonomisk hållbarhet behövs för att
långsiktigt kunna bedriva verksamheter
och bygga ett stabilt samhälle. De ekonomiska ramarna begränsas av sociala
behov. Det går inte att nå långsiktig
ekonomisk tillväxt på bekostnad av
människors välmående. Social hållbarhet är att ge människor möjlighet att
utvecklas, göra sig hörda och behandlas
rättvist. Sociala behov begränsas i sin
tur av ekologiska gränser. Vi kan aldrig
nå hållbar utveckling om vi förstör
ekosystemtjänster, använder jordens
resurser i snabbare takt än de återskapas och förorenar mer än planeten kan
hantera.

GLOBALA OCH NATIONELLA MÅL

På global nivå finns Agenda 2030 med de

globala hållbarhetsmålen. Kretsloppsplanen bidrar bland annat till målen
om Hållbara städer och samhällen och
Hållbar produktion och konsumtion.
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På global nivå finns även FN:s Barnkon-

vention. Den spelar en central roll för
Kretsloppsplanen i sin utgångspunkt i
barnens rättigheter eftersom dagens och
framtidens behandling av avfall kommer
påverka barnen under hela deras livstid.
Barnkonventionens fyra grundprinciper
måste beaktas i arbetet med avfallsfrågor, och det belyses på olika sätt i
Kretsloppsplanen. Barnkonventionen är
sedan 1 januari 2020 lag i Sverige. Mer
information om vilka delar i den som
berör Kretsloppsplanen finns i bilaga.
På EU-nivå är EU:s avfallsdirektiv ett

viktigt styrande dokument som pekar ut
riktningen för arbetet i Europa framåt.
Det handlar bland annat om förbättrad återvinning. Även EU:s strategi för
cirkulär ekonomi är viktig i sammanhanget.

REGIONALT ARBETE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Globala
överenskommelser

På regional nivå finns ett antal styrande dokument för hållbar
utveckling och som Kretsloppsplanen samverkar med och
bidrar till:

EU direktiv
Sveriges nationella
miljömål

> Regional utvecklingsstrategi (RUS)
		 (Gävleborg och Uppsala)

Miljöbalken
Naturvårdverkets
föreskrifter om avfallsplan

> Regionalt åtgärdsprogram för de nationella miljömålen
		 (Gävleborg och Uppsala)

Nationell avfallsplan

> Energi- och klimatstrategi för Gävleborgs län 2020 – 2030

Nationella vägledningar
Regionalt åtgärdsprogram
för miljömålen

> Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi
		 år 2018 – 2030

Kommunal kretsloppsplan

> Gävleborgs strategi för hållbar plastanvändning
> Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel
		 och elfordon (Uppsala)
> Klimat- och energistrategi Uppsala län - Tillsammans för
		 ett fossilfritt Uppsala län

På nationell nivå finns färdriktningen
utpekad i Sveriges miljökvalitetsmål
och Sveriges nationella avfallsplan och
avfallsförebyggande program samt i
Sveriges nationella Strategi för cirkulär
ekonomi. Den lagstiftning som bidrar
till målen finns framförallt i Miljöbalken med tillhörande förordningar och
föreskrifter.

> Koldioxidbudget för Gävleborgs län respektive Uppsala län
> Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Gävleborg

KOMMUNALA MÅL OCH STYRANDE DOKUMENT

På kommunal nivå finns ett antal styrande dokument som har
kopplingar till och som samverkar med Kretsloppsplanen:
> Översiktsplaner
> VA-planer
48

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

ABVA (Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp)
Miljöstrategiskt program
Klimatfärdplan
Kostpolicy
Avfallstaxan
Arkitekturpolicys
Socialt hållbarhetsprogram
Näringslivsprogram
Kommunens tillsynsplaner
Lokala föreskrifter om avfall, hälsoskydd, trafik med mera
Program för kultur och fritid samt besöksnäring

ÖVERSIKTSPLANEN – EN SÄRSKILT VIKTIG KOPPLING

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar
hela kommunen. Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut
om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska visa hur kommunen ska tillgodose allmänna
intressen. Översiktsplanering har en central roll i arbetet för
ett mer hållbart samhälle. Det är viktigt att Översiktsplanen
och Kretsloppsplanen samverkar tydligt och konkret med varandra och tillsammans blir ett verkligt verktyg för resurshushållning. När översiktsplanerna revideras är det viktigt att ta
med perspektivet avfallshantering och resurseffektivitet.

KRETSLOPPSPLANENS BIDRAG

Kretsloppsplanen bidrar till mål, planer och program som
finns på alla nivåer. Framförallt när det gäller hållbar resursanvändning och att skapa en skräpfri omgivning.
Genom att arbeta tillsammans har vi goda möjligheter att bli

framgångsrika i arbetet. Vi kan dela erfarenheter, lära av och
inspireras av varandra. När alla gör något tar vi tillsammans
många steg som för oss närmare målen.
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Ockelbo
kommun

Sandvikens
kommun

Gävle
kommun
Älvkarleby
kommun

Hofors
kommun

För en värld som
räcker längre
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Tel 020-63 00 63
info@gastrikeatervinnare.se
www.gastrikeatervinnare.se

Bilaga 7 till Kretsloppsplaner för
Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby 2021 – 2025

Exempel på åtgärdsförslag
ur Inspirationsbanken
Remissversion
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Inledning och syfte med denna bilaga
Denna bilaga innehåller ett utdrag med exempel ur den inspirationsbank med förslag på åtgärder,
som är en viktig del av Kretsloppsplanen.
Inspirationsbanken är ett exceldokument med ett stort antal förslag på åtgärder. I
exceldokumentet kan du filtrera och söka ut förslag på åtgärder utifrån olika aspekter du är
intresserad av: verksamhet, mål och avfallsslag.

Syftet med denna bilaga är att ge några exempel på inspirationsbankens innehåll, för dem som
inte har möjlighet att ta del av exceldokumentet.

Inspirationsbanken (remissversion) finns i sin helhet här:
https://www.kretsloppsplangavleborg.se/inspirationsbank-44843629
I inspirationsbanken finns förslag på åtgärder som innebär olika omfattning av insats:
GRÖN: Mindre insats som rimligen ryms i ordinarie budget eller redan beslutat projekt. Kan
handla om att förbättra rutiner eller genomföra mindre insatser.
GUL: Insats som rimligen inte ryms i ordinarie budget eller redan beslutat projekt, och förutsätter
att tid eller pengar avsätts.
RÖD: Stor insats som sannolikt involverar flera avdelningar och förutsätter separata beslut om
exempelvis projekt, organisation, resurser och budget. Förslagen kan leda till stor nytta om de
genomförs. Ett exempel på en ”röd” åtgärd med potential för stor nytta är att etablera en
ändamålsenlig organisation i samverkan mellan kommunens verksamheter för att förebygga
nedskräpning. Ett annat exempel är att genomföra en förstudie/pilotprojekt för att skapa
förutsättningar för återanvändning och reparation av både bygg- och rivningsavfall och prylar.
I arbetet med Kretsloppsplanen har behov fångats in och omsatts i förslag till åtgärder, men för
att komma vidare behövs uppdrag och beslut. Framdrift bygger på att verksamheterna använder
Kretsloppsplanen och intresserar sig för dess mål och inspirationsbank, samt att både
kommunledning och verksamheter följer upp, utvärderar och utvecklar arbetet.
Varje år behöver de kommunala verksamheterna göra en bedömning av vilka mål och åtgärder ur
Kretsloppsplanen som verksamheten ska ta in sin planering för kommande år, och dokumentera
detta.
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Exempel på åtgärder
I tabellen på följande sidor presenteras ett begränsat urval med exempel på åtgärdsförslag,
grupperade utifrån olika verksamheter som kan arbeta med dem. Observera att detta är ett fåtal
exempel på åtgärder och ett urval av verksamheter. För den heltäckande sammanställningen av
förslag på åtgärder och målgrupper, se Inspirationsbanken i excel-format.

Kommunledning
Åtgärd

Målområde

Implementera mål och planera in åtgärder i
verksamhetsplaneringen

Samtliga

Arbeta in relevanta mål och strategier från
kretsloppsplanen i översiktsplanen.

Samtliga

Etablera en dedikerad organisation/tjänst med ansvar för
kommunens arbete att förebygga nedskräpning

Hålla rent och snyggt

Uppföljning av vidtagna åtgärder och utfallet - vad har
varje enhet gjort för att nå målen i Kretsloppsplanen?

Samtliga

Regionens återanvändning och reparation av prylar och
kläder behöver utvecklas. Genomför pilotprojekt som
syftar till att belysa hinder och möjligheter kring detta.

Återanvända

Omfattning

Fysisk planering
Åtgärd

Målområde

Implementera mål och planera in åtgärder i
verksamhetsplaneringen

Samtliga

Bedömning av ifall avfallsutredning behövs eller ej ska göras i
alla projekt. Avfallsutredning ska göras för projekt över viss
storlek eller med någon typ av svårighet.

Återvinna

Se till att avfallsfrågorna finns med i övriga vägledningar som
används inom fysisk planering, t.ex. tekniska handböcker och
liknande.

Återvinna

Ställ krav på byggaktörer att redovisa planerade avfallslösningar
för ny- och ombyggnation redan i detaljplaneskedet.

Återvinna

Utveckla samverkan mellan Gästrike återvinnare och
kommunernas plan- respektive bygglovsfunktioner när det
gäller avfallsfrågor i fysisk planering.

Återvinna

Omfattning
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Kommunala bostads- och fastighetsbolag
Åtgärd

Målområde

Implementera mål och planera in åtgärder i
verksamhetsplaneringen

Samtliga

Arbeta enligt framtaget beteendeförändringskoncept för
att öka sorteringen i flerbostadshus.

Återvinna

Informationspaket om källsortering till nyinflyttade
hyresgäster

Återvinna

Inrätta en verkstad där boende kan reparera, måla och
tapetsera om möbler eller laga cyklar, snickra och sy.

Återanvända

Arbeta utefter Boverkets kontrollplan i fråga om
byggprodukters återanvändning, uppkomst av avfall,
säkring av materialåtervinning och motverka farliga ämnen

Förebygga
resursslöseri

Omfattning

Utbildning
Åtgärd

Målområde

Implementera mål och planera in åtgärder i
verksamhetsplaneringen

Samtliga

Arbeta efter det pedagogiska arbetssättet inom LHU
(Lärande för Hållbar Utveckling)

Samtliga

Meddela elevers frånvaro till köket så matberedningen kan
planeras så precist som möjligt.

Förebygga
resursslöseri

Delta i Håll Sverige Rents årliga skräpplockarkampanj

Hålla rent och snyggt

Bli en kemikaliesmart förskola och minska mängden
kemikalier som barn och personal kommer i kontakt med

Minska gifter i
kretsloppet

Omfattning

Tillsyn
Åtgärd

Målområde

Implementera mål och planera in åtgärder i
verksamhetsplaneringen

Samtliga

Inkludera avfalls- och resurshushållningsfrågor i
arbetet med tillsyn i olika verksamheter och företag

Återvinna

Ställa krav på en korrekt kemikaliehantering hos
verksamheter och att farligt avfall sköts enligt lagkrav.

Minska gifter i
kretsloppet

Handläggning vid klagomål rörande nedskräpning,
dumpning och skrotbilar.

Hålla rent och snyggt

Genomför tillsynskampanj/informationskampanj kring nytt
rapporteringssystem för farligt avfall

Minska gifter i
kretsloppet

Omfattning
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Inköp och upphandling
Åtgärd

Målområde

Implementera mål och planera in åtgärder i
verksamhetsplaneringen

Samtliga

Utforma upphandlingar så att avfall förebyggs och
resurshushållning främjas.

Förebygga
resursslöseri

Ställ krav på att använda Möbelpoolen som första leverantör
av möbler till kommunala verksamheter och bolag.

Återanvända

Avtala/upphandla hyrlösningar för tillfälliga behov av ITutrustning - säsongsvariationer, evenemang, tillfälliga
arbetstoppar

Förebygga
resursslöseri

Ta fram checklista för avfallsförebyggande upphandling som
sprids till kravställare i hela kommunen.

Förebygga
resursslöseri

Omfattning

Näringslivsavdelningar
Åtgärd

Målområde

Implementera mål och planera in åtgärder i
verksamhetsplaneringen

Samtliga

Arbeta aktivt för affärsmodeller för cirkulär ekonomi och
återbruk i regionen.

Återanvändning

Stödja företag inom hållbar affärsutveckling och
varumärkesstrategi.

Förebygga
resursslöseri

Arbeta med hållbarhet i besöksnäringen.

Hålla rent och
snyggt

Omfattning

Vård och omsorg
Åtgärd

Målområde

Implementera mål och planera in åtgärder i
verksamhetsplaneringen

Samtliga

Mäta matsvinn

Förebygga
resursslöseri

Inventera plastprodukter som används för att få överblick av
produkter, mängder och leverantörer.

Förebygga
resursslöseri

Skapa rutin för när olika engångsartiklar ska användas

Förebygga
resursslöseri

Upphandla funktionen reparation av arbetskläder

Återanvända

Omfattning
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Gästrike återvinnare
Åtgärd

Målområde

Implementera mål och planera in åtgärder i
verksamhetsplaneringen

Samtliga

Delande av goda exempel - samordningsfunktion som tar
emot och förmedlar goda exempel mellan kommuner och
kommunala verksamheter

Samtliga

Arbeta för att medverka i införande av system för
fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar
från småhus/villor

Återvinna

Öka sorteringen av matavfall

Återvinna

Utbilda och arbeta med beteendeförändrande insatser.

Återvinna

Omfattning

VA-huvudman
Åtgärd

Målområde

Implementera mål och planera in åtgärder i
verksamhetsplaneringen

Samtliga

Ta fram en strategi för framtida återvinning av fosfor och
andra resurser ur avloppsslam

Återvinna

Omfattning

För fler exempel på åtgärdsförslag och berörda målgrupper, se Inspirationsbanken i sin helhet.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-30

Referens

KS 2020/00648

Kommunkontoret
Carter, Carita, 0297-55506
carita.carter@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete
Förslag till beslut
1. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings verksamhetsplan för
miljöstrategiskt arbete 2021 antas.
2. Miljö- och hållbarhetschefen får, vid behov och i samråd med kommunen,
göra omprioriteringar av de miljöstrategiska arbetsuppgifterna under året.
Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd svarar
nämnden för Hofors, Ockelbo och Sandviken kommuners miljöstrategiska
arbete. Respektive kommunstyrelse är därmed beslutande instans för det
miljöstrategiska arbetets innehåll och inriktning.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) har 2,2
årsarbetskrafter till förfogande för arbetet. Under året kommer fokus ligga på
att ta fram miljöstrategisk målstyrning för Hofors och Sandvikens kommuner
samt att slutföra framtagandet av miljöstrategiskt program för Ockelbo
kommun. I det arbetet är analyser och underlag viktiga för en god
prioritering av kommande insatser för att uppnå uppsatta miljömål samt för
uppföljning av genomförda insatser. För största miljönytta kommer VGS att
prioritera uppföljning som kopplar till kommunernas egna mål.
VGS vill under året även utveckla samarbetet med bl.a. energi- och
klimatrådgivningen samt andra verksamheter vars arbete faller in under
något av målområdena för miljöstrategiskt arbete: ”Robusta ekosystem”,
”Klimatneutralt samhälle” och ”Ren och giftfri vardag” för att, tillsammans
med de nya miljöstrategiska målen, bättre se hur vi arbetar tillsammans mot
de gemensamma, tydliga och ambitiösa miljömål som krävs för att skapa ett
hållbart samhälle.
Den miljöstrategiska funktionen är kontaktperson för Agenda 2030-projektet
Glokala Sverige, Klimatkommunerna (Sandviken), Sveriges Ekokommuner
(Ockelbo) och den fungerar som remissinstans i miljö-, hållbarhets- och
klimatfrågor samt är kommunernas representant i regionala styrgruppen
Miljöforum där samverkan i länet sker.
Om nya arbetsuppgifter tillkommer under året får miljö- och
hållbarhetschefen göra en prioritering av dessa i förhållande till ursprungligt
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Datum

Ockelbo kommun

2020-11-30

KS 2020/00648

beslutade arbetsuppgifter. Prioriteringen sker i samråd med respektive
kommun.
Beslutsunderlag
Förslag till verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete
VGS beslut 2020-11-17, §69 – Verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete

Beslutet ska skickas till
Diariet VGS
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Datum

Diarienummer

2020-10-22

VGS-2020-59

Åsa Holmberg, 026-24 04 87
asa.holmberg@sandviken.se

Verksamhetsplan 2021
Miljöstrategiskt arbete i Hofors, Ockelbo
och Sandvikens kommuner

Miljö- och hållbarhetsenheten
Västra Gästriklands
Samhällsbyggnadsförvaltning

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

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnr

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Stadshuset, Odengatan 37

026-24 00 00

vgs@sandviken.se

212000-2346

Hemsida
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Inledning
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd tar fram en verksamhetsplan
för det miljöstrategiska arbetet inom Hofors, Ockelbo och Sandvikens
kommuner. Planen beskriver vilka arbetsuppgifter som ska utföras samt visar
prioriteringen utifrån befintliga resurser. Verksamhetsplanen för den
miljöstrategiska uppgiften beslutas av alla tre kommunernas
kommunstyrelser för tydligare förankring i organisationen.
Inom hållbarhetsarbetet ansvarar nämnden enligt reglementet även för
kommunernas energi- och klimatrådgivning samt det strategiska
naturvårdsarbetet.
Verksamhetsplanens innehåll
I verksamhetsplanen bryter verksamheten ner nämndens och
kommunstyrelsernas mål och mått. Enheten har därefter tagit fram en
detaljerad planering för verksamhetsområdet. Detta dokument, tillsammans
med bilagan, utgör verksamhetsplanen för det miljöstrategiska arbetet inom
Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner.
Resurser
2,2 tjänster, vilket ger 2 455 timmar planeringsbar tid.
Verksamheten föreslår att vi under 2021 ska fördela arbetet enligt nedan:

Miljöstrategiskt målarbete;
Framtagande av miljöstrategiskt program för
Ockelbo samt miljöstrategisk målstyrning
för Hofors och Sandviken
Miljöstrategiskt målarbete;
Stödja verksamheter i arbetet med mål,
implementering, utbildningar och
informationsaktiviteter kopplat till
miljöstrategiska mål
Miljöstrategiskt målarbete;
Nulägesbeskrivning och arbete med
uppföljning av antagna miljöstrategiska mål
Utveckla verksamheten och söka externa
medel
Regional samverkan; Miljöforum,
åtgärdsprogram miljömål, Kretsloppsplan
mm
Enkäter, remisser och övriga förfrågningar
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22%

5%
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Kort beskrivning av verksamhetsområdet
Enligt reglementet svarar Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd för
kommunernas strategiska miljöarbete. Det innefattar uppgifter internt inom
kommunorganisationerna. Området innehåller också utbyten på läns- och
riksnivå.
Internt inom kommunorganisationerna är den miljöstrategiska funktionen en
viktig resurs i arbetet med att följa upp och bidra till att minska
verksamheternas miljöpåverkan.
Den miljöstrategiska funktionen kommer att förstärkas med en
miljöcontroller som ska göra nulägesbeskrivningar av miljötillståndet samt
arbeta med miljöuppföljning av olika slag och kunna bidra med analyser
över utmaningar och bristområdet samt vilka insatser som behövs.
Under året kommer fokus ligga på att ta fram miljöstrategisk målstyrning för
Hofors och Sandvikens kommuner samt att slutföra framtagandet av
Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun. I det arbetet är analyser och
underlag viktiga för en god prioritering av kommande insatser för att uppnå
uppsatta miljömål samt för uppföljning av genomförda insatser. För största
miljönytta kommer vi att prioritera uppföljning som kopplar till
kommunernas egna mål.
Vi vill under året även utveckla samarbetet med bl.a. energi- och klimatrådgivningen samt andra verksamheter vars arbete faller in under något av
målområdena för miljöstrategiskt arbete: ”Robusta ekosystem”,
”Klimatneutralt samhälle” och ”Ren och giftfri vardag” för att, tillsammans
med de nya miljöstrategiska målen, bättre se hur vi arbetar tillsammans mot
de gemensamma, tydliga och ambitiösa miljömål som krävs för att skapa ett
hållbart samhälle. (Se bild nedan.)
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Hållbart
samhälle

Vi fortsätter vara deltagare i projektet Glokala Sverige för att få stöd i arbetet
med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen och vi fortsätter söka
externa medel för att utveckla och utöka den miljöstrategiska verksamheten.
Den miljöstrategiska funktionen är kontaktperson för Agenda 2030-projektet
Glokala Sverige, Klimatkommunerna (Sandviken), Sveriges Ekokommuner
(Ockelbo), den fungerar som remissinstans i miljö-, hållbarhets- och
klimatfrågor samt är kommunernas representant i regionala styrgruppen
Miljöforum där samverkan i länet, liksom kontaktperson för kommunerna i
arbetet med att ta fram en ny Kretsloppsplan (fd avfallsplan).

Uppföljning
Uppföljning av denna verksamhetsplan kommer att ingå i Miljö- och
hållbarhetsenhetens ordinarie uppföljning vid varje tertials slut.
Återrapportering sker i respektive kommuns bokslut.
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Bilaga 1
Planerade aktiviteter under 2021:
 Avsluta framtagandet av ett miljöstrategiskt program för Ockelbo
kommun
 Ta fram målstyrning inom det miljöstrategiska området för
Sandviken och Hofors kommuner
 Stödja andra verksamheter i miljöstrategiska frågor kopplat till
miljöstrategiskt målarbete
 Stödja Inköpskontoret kring miljökrav i upphandling
 Stödja nätverket för hållbart näringsliv, Sandviken
 Hantera inkommande ärenden, såsom remisser, frågor, förslag och
enkäter
 Löpande informera KS i Sandviken, Hofors och Ockelbo samt
nämnden om pågående arbete samt aktuella frågor
 Driva nätverket Hållbart Sandviken, internt i kommunkoncernen
 Delta i regionala samverkansarenor, såsom Miljöforum (regional
styrgrupp för samordning av arbetsgrupper i Gävleborg) och arbete
med åtgärdsprogram för miljömål.
 Kontaktperson för kretsloppsplanegrupp, lokalt i Sandviken, Hofors
och Ockelbo
 Söka externa medel för riktade insatser i de tre kommunerna
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§ 169 Verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete
Beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att
1. anta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings
verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete 2021 och att
2. miljö- och hållbarhetschefen får, vid behov och i samråd med
kommunen, göra omprioriteringar av de miljöstrategiska
arbetsuppgifterna under året.
Sammanfattning
Enligt reglementet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd svarar
nämnden för Hofors, Ockelbo och Sandviken kommuners miljöstrategiska
arbete. Respektive kommunstyrelse är därmed beslutande instans för det
miljöstrategiska arbetets innehåll och inriktning.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har 2,2 årsarbetskrafter till
förfogande för arbetet.
Under året kommer fokus ligga på att ta fram miljöstrategisk målstyrning för
Hofors och Sandvikens kommuner samt att slutföra framtagandet av
miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun. I det arbetet är analyser och
underlag viktiga för en god prioritering av kommande insatser för att uppnå
uppsatta miljömål samt för uppföljning av genomförda insatser. För största
miljönytta kommer vi att prioritera uppföljning som kopplar till
kommunernas egna mål.
Vi vill under året även utveckla samarbetet med bl. a. energi- och
klimatrådgivningen samt andra verksamheter vars arbete faller in under
något av målområdena för miljöstrategiskt arbete: ”Robusta ekosystem”,
”Klimatneutralt samhälle” och ”Ren och giftfri vardag” för att, tillsammans
med de nya miljöstrategiska målen, bättre se hur vi arbetar tillsammans mot
de gemensamma, tydliga och ambitiösa miljömål som krävs för att skapa ett
hållbart samhälle.
Den miljöstrategiska funktionen är kontaktperson för Agenda 2030-projektet
Glokala Sverige, Klimatkommunerna (Sandviken), Sveriges Ekokommuner
(Ockelbo) och den fungerar som remissinstans i miljö-, hållbarhets- och
klimatfrågor samt är kommunernas representant i regionala styrgruppen
Miljöforum där samverkan i länet sker.
Om nya arbetsuppgifter tillkommer under året får miljö- och
hållbarhetschefen göra en prioritering av dessa i förhållande till ursprungligt
beslutade arbetsuppgifter. Prioriteringen sker i samråd med respektive
kommun.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-04, VGS-2020-59
Förslag till verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete, VGS-2020-59
Reservationer
Stig Mörtman (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar en motivering till
varför i bifogad reservation.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen i berörd kommun
Diariet VGS
Anna Bredberg, VGS
__________

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Ockelbo 17 november 2020

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Reservation
Verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete.

Jag menar att en verksamhetsplan ska ta fasta på det miljöstrategiska arbetet inom Hofors,
Ockelbo och Sandvikens kommuner som kan mätas under rimlig tid. Att arbeta med aktiviteter
som man, dels inte har belägg för har någon effekt , och som man inte kan mäta är slöseri med
tid. Det är då inte ekonomiskt försvarbart, enligt min mening, och hör därför inte hemma i en
verksamhetsplan.
Jag menar vidare att om klimat och miljö klumpas samman i en verksamhetsplan kan det tyda
på att man inte vet vari skillnaderna ligger.
Jag menar att fokus i ett miljöstrategiskt arbete ska vara på miljö och inget annat. Fokus måste
vara på att vaksamt hålla exempelvis land, luft och vatten fria från verkliga förorening. Så som
partiklar, tungmetaller och smittämnen (patogener), men exempelvis koldioxid (CO2) är inte en
av dessa föroreningar.
Vi har tidigare i nämnden sett handlingsplaner där det anges att kommuners verksamhet
påverkar klimatet, men hur verksamheterna påverkar temperatur, väderförhållanden, lufttryck
med mera redovisas inte. Det har även i liknande planer angivits att koldioxid påverkar klimatet
men även här uteblir redovisning om hur.
Att ha en handlingsplan som har sin utgångspunkt i något odefinierat, kan inte mäta huruvida de
föreslagna aktiviteterna eller åtgärderna har något effekt. När man inte kan mäta effekterna blir
handlingsplaner inget annat än en papperstiger och exempel på när känsla prioriteras framför
fakta.
Stig Mörtman, (M) Ockelbo
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Plats och tid

2020-11-17, Sandvikens stadshus, kl 14:00-16:00

Beslutande

Se nästa sida

Övriga deltagare

Se nästa sida

Plats och tid för justering

2020-11-24

Avser paragrafer

§ 160 - 172

Sekreterare
Eva Nordén
Ordförande
Carina Westerberg
Justerare
Mats Mattsson

Anders Hansson

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-25

Datum då anslaget tas ned

2020-12-17

Förvaringsplats för protokollet Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Underskrift
Sekreterare

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

Postadress

Sandvikens kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd
811 80 Sandviken

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnr

026 - 24 00 00

vgs@sandviken.se

212000-2346

Hemsida
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Närvarolista
Beslutande ledamöter
Carina Westerberg (S), Ordförande
Per Berglund (C), 1:e vice ordförande
Jonas Tholén (S), 2:e vice ordförande
Gunnar Bergkvist (S)
Gabriella Ejdhagen (V)
Tommy Stigenberg (C)
Stig Mörtman (M) – deltar via Teams
Mats Mattsson (C)
Johan Källberg (L) – deltar via Teams
Anders Hansson (M) – deltar via Teams
Beslutande ersättare
Andreas Pernlund (L) – deltar via Teams
Närvarande ersättare
Mikael Rosén (V)
Björn Sylwan (M) – deltar via Teams
Frånvarande ledamöter
Kenneth Andersson (SD)
Ej närvarande ersättare
Torbjörn Panth (C)
Kenneth Axling (S)
Katarina Bolander (SD)
Peter Ahlmén (S)
Sören Bergqvist (V)
Gunnar Lundström (SD)
Tord Horn (S)
Christina Klopstock (C)
Övriga deltagare
Eva Nordén, nämndsekreterare
Yvonne Mickels, samhällsbyggnadschef
Anna Bredberg, miljö- och hållbarhetschef – deltar via Teams
Marianne Söderman, tf. enhetschef för verksamhetsstöd – deltar via Teams
Martin Andrée, kart- och lantmäterichef – deltar via Teams
Sofie Norberg Domsic, plan- och byggchef – deltar via Teams
Jenny Holm, förvaltningsekonom – deltar via Teams

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-30
Ekonomienheten
Persson, Daniel, 0297-55568
daniel.persson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens månadsredovisning per november 2020.
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Referens

KS 2020/00006

OCKELBO KOMMUN
Kommunstyrelsen - Ekonomisk uppföljning

Budget
2020

Årsprognos
2020

Avvikelse
årsprognos
2020

Budget
Nov
2020

Ek uppf
Nov
2020

Avvikelse
Nov
2020

2 775

2 775

0

2 544

2 181

363

848

848

0

777

674

104

10

Verksamhet
NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET

11

STÖD TILL POLITISKA PARTIER

13

ÖVRIG VHT

890

890

0

816

470

346

30

FYSISK O TEKNISK PLAN

1 050

1 650

-600

963

1 490

-528

32

NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER

2 460

2 060

400

2 255

2 174

81

33

TURISM

150

150

0

138

151

-14

36

VGS

4 756

4 156

600

4 360

4 498

-139

38

RÄDDNINGSTJÄNST

4 650

4 650

0

4 263

4 236

26

39

KOMMUNAL BEREDSKAP

53

KOMMUNIKATIONER

71

0

0

0

0

0

0

9 090

9 440

-350

8 333

8 481

-149

FOLKHÄLSA - BRÅ

350

350

0

321

321

0

79

FÄRDTJÄNST

990

640

350

908

671

236

91

UTVECKLINGSMEDEL

3 600

3 600

0

3 300

2 591

709

93

KOMMUNADM

25 104

24 304

800

23 012

21 314

1 698

94

INTERNATIONELLT

96
PERSONALADM
Summa KS (exkl teknik och AME/Integration)

100

100

0

92

3

88

1 960
58 773

1 960
57 573

0
1 200

1 797
53 875

1 407
50 663

390
3 213

AME/Integration
21

FLYKTINGVERKSAMHET

22
ARBETSMARKNADSENHETEN
Summa AME/Integration

0

1 200

-1 200

0

1 592

-1 592

5 529
5 529

5 529
6 729

0
-1 200

5 068
5 068

6 122
7 714

-1 054
-2 646

Teknikområdet
30

FYSISK O TEKNISK PLAN

300

1 400

-1 100

275

1 246

-971

34

VÄGAR, GATOR O PARKER

7 650

7 250

400

7 013

5 649

1 363

773

BOSTADSANPASSNING

1 150

1 150

0

1 054

462

592

93

KOMMUNADM

3 277

3 277

0

3 004

3 202

-198

FASTIGHETER
Summa Teknikområdet

14 329
26 706

13 629
26 706

700
0

13 135
24 481

11 775
22 335

1 360
2 146

Summa kommunstyrelsen totalt

91 008

91 008

0

83 424

80 712

2 712

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 201130 visar ett överskott på 2 712kr.
Fysisk o teknisk planering drar över både på övergripande nivå och på teknikområdet. Det är flera faktorer som
sammanfaller och som ej fanns med i budget.
Kommunikationer avviker i år pga en stor uppräkning av avtalet som vi inte lyckats ta höjd för. I år möts det dock av
sänkta kostnader för Färdtjänst men det är tillfälligt i år.
Fastigheterna på Wij var inte heller budgeterade då det inte var helt klart än. Det ger en viss avvikelse på området
fastigheter men annat väger upp och fastigheter totalt ser ut att kunna ge ett överskott just nu.
Kommunadministrationen och Näringsliv har en positiv avvikelse. En stor del av det är att vi hittills i år inte haft någon
kostnader för inköpsorganisation men även vakanser och sjukskrivningar. Här saknas dock retroaktiva löner.
AME/Integration har ett underskott på Flyktingverksamheten. Det förväntade överskottet på AME som vi anade i oktober
ser nu sämre ut.
VGS har också lämnat en positiv prognos som nu är med i uppföljningen.
Den milda vintern ser ut att ge ett överskott på fastigheter och vinterväghållningen.
70
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-30

Referens

KS 2020/00007

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

Ekonomisk uppföljning - nämnderna
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och kulturnämndens och Socialnämndens månadsredovisning
per november 2020.
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OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden
November-20 preliminär

Verksamhet

10
31
35
72
712
93

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET
KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING
ALKOHOLTILLSTÅND MM
FAMILJERÄTT
FÖREBYGGANDE VERKSAMHET
ALLM KOMMUNADMINISTRATION
Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg)

710
711
713
714

INDIVID- O FAMILJEOMSORG
INDIVID- O FAMILJEOMSORG
BARN- O UNGDOMSVÅRD
INSATSER VUXNA
EKONOMISKT BISTÅND
Summa IFO

771
772
773
774
775
777
778
779

VÅRD OCH OMSORG
SÄRSKILDA BOENDEFORMER
HANDLÄGGARENHETEN
STÖD I ORDINÄRT BOENDE
ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG
ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG
HEMSJUKVÅRD
LAG OM STÖD O SERVICE LSS
SOCIALPSYKIATRI
Summa VÅRD OCH OMSORG

Summa SN totalt

Års-

Avvikelse

Budget

Ek uppf

Avvikelse

Budget

prognos

årsprognos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

427
200
0

1 027

427
200
0
300
100
0
1 027

0
0
0
0
0
0
0

391
183
0
275
92
0
941

271
181
-18
259
11
0
704

120
2
18
16
81
0
237

9 105
4 646
5 504
9 000
28 255

8 205
7 646
8 504
7 100
31 455

900
-3 000
-3 000
1 900
-3 200

8 346
4 259
5 045
8 250
25 900

7 196
7 227
8 317
6 064
28 804

1 150
-2 968
-3 272
2 186
-2 904

50 702
2 518
23 243
-94
1 384
11 251
28 188
2 381
119 573

47 702
2 518
21 743
-94
1 384
11 476
28 488
2 381
115 598

3 000
0
1 500
0
0
-225
-300
0
3 975

46 477
2 308
21 306
-86
1 269
10 313
25 839
2 183
109 609

42 930
2 249
19 310
-205
1 229
10 255
25 966
2 086
103 820

3 547
59
1 996
119
40
58
-127
97
5 789

148 855

148 080

775

136 450

133 328

3 122

300
100

Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 2020-11-30 visar ett överskott om 3 122 tkr.
Individ och familjeomsorg visar på ett underskott om -2 904 tkr tom 201130. Högre kostnader än budgeterat inom området placeringar och
ytterligare placeringar är på väg in. Mindre kostnader för försörjningsstöd. Prognosen för 2020 är ett underskott om -3 200 tkr.
Särskilda boendet Bysjöstrand har fler vakanta platser. Bemanningen har anpassats efter behovet och för optimering av personal har en
avdelning stängts. Resultatet visar ett överskott om 3 547 tkr t.o.m 30/11. Prognos på helåret är ett överskott om 3 000 tkr.
Hemtjänsten visar ett överskott om 1 996 tkr t.o.m. 201130. Prognosen är ett överskott om 1 500 tkr.
LSS och Socialpsykiatrin visar ett underskott om -127 tkr tom 30/11. En dyr placering tillkom, men är avslutad. Prognosen är ett underskott om 300 tkr.
Hemsjukvården visar ett överskott om 58 tkr tom 30/11. En ny sjuksköterska behöver anställas då personalen är hårt belastad. Prognos för
helåret är ett underskott om -225 000 kr.
Handläggarenheten väntas hålla budget.
Kompetenshöjande åtgärder samt framåtriktat arbete har fått stå åt sidan i och med covid-19.
Den uteblivna löneökningen har tagits med i prognosen.
Ersättningen som sökts för ökade covidkostnader omgång 1 har räknats in i prognosen och justerats med utbetalt belopp.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-12-01

Referens

KS 2020/00634

Ekonomienheten
Persson, Daniel, 0297-55568
daniel.persson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Förvaltningsbudget 2021 - kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltningsbudget för 2021 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Efter att Kommunfullmäktige i december har fastställt ramar för års- och
flerårsbudget 2021-2023 ska respektive nämnd fastställa förvaltningsbudget
för kommande kalenderår. Kommunstyrelsen ska i enlighet med detta
fastställa en förvaltningsbudget för 2021.
Förvaltningsbudget 2021
Förvaltningsbudgeten innehåller Drifts och Investeringsbudget fördelat per
ansvar och verksamhet samt attestförteckning.
Driftsbudget
Föreslagen ram för kommunstyrelsens driftsbudget är 80 506 tkr.
Det finns ett flertal osäkerhetsfaktorer i den presenterade budgeten och
generellt kan man konstatera att det är väldigt små uppräkningar på flera
områden.
Större förändringar
Större omfördelningar har gjorts pga införandet av internhyra samt sänkning
av internräntan.
1 600 tkr har omfördelats från Kommunchef till Tekniska chef för
fastigheterna på Wij Trädgårdar.
Budgeten för Kuxatrafiken/Skolskjutsarna har utökats med 300 tkr.
Arbetsmarknadsenheten har fått utökade ramar med 1 000 tkr.
Ramen för friskvårdsbidrag har utökats med 200 tkr.
Då ramen reducerades med 250 tkr för särskild lönesatsning har vi inte haft
möjlighet att avsätta medel för ny satsning 2021.
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De extra medel vi fick i ram har fördelats enligt nedan:
Arbetsmarknadsenheten
Kuxatrafiken
Friskvårdsbidrag

1 000 tkr
300 tkr
200 tkr

Investeringsbudget
Föreslagen ram för kommunstyrelsens Investeringsbudget är 13 200 tkr.
Merparten av dessa fördelas till Tekniska och våra fastigheter, en mindre del
läggs som övergripande.
FASTIGHETER

650

RABOSKOLA / KOMVUX

1 000

HÄLSOCENTRALEN TAK
HÄLSOCENTRALEN
ENERGIBESPARING
MASKINER YTTRESKÖTSEL

400
500
1 300

INFARTS- VÄLKOMSTTAVLOR

300

TRAFIKÅTGÄRDER PERSLUNDA

650

GÅNG- OCH CYKELPLAN

1 800

FASTIGHETER WIJ

4 500

SOPSORTERINGSKÄRL

200

ADMINISTRATION

300

KS ÖVERGRIPANDE

600

Summa

13 200

Beslutsunderlag
Förvaltningsbudget 2021
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-12-01

Referens

KS 2020/00646

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

Begäran om tillskott av eget kapital till Ockelbo
Vatten AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Det egna kapitalet utökas i form av ett aktieägartillskott på 3 miljoner kronor
till Ockelbo Vatten AB.
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit en begäran om ett tillskott om 3 mkr till Ockelbo Vatten
AB för att utöka det egna kapitalet i bolaget. Det idag låga aktiekapitalet i
bolaget gör det känsligt för resultatsvängningar och kan bara klara en förlust
ett år på max 50 tkr utan att behöva upprätta en kontrollbalansräkning enligt
aktiebolagslagen. Möjligheten att bygga upp det egna kapitalet genom
positiva resultat hindras av Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Den
tillåter inte att VA-verksamheten bedrivs så att ett överskott uppstår över tid
utan då ska överuttaget återföras till kollektivet. Syftet med att utöka nivån
på eget kapital är inte att finansiera verksamheten, utan endast att säkerställa
att bolagen har ett tillräckligt eget kapital. Ett kommunalt tillskott till bolaget
skulle ge bolaget ett större handlingsutrymme att kunna hantera större akuta
drifthändelser, resultatförsämring pga. snabbt förändrat behov hos kund samt
svängningar mellan åren som inte hinner återställas. Förluster i bolaget ska
återställas av kollektivet.

Beslutsunderlag
Begäran om tillskott av eget kapital till Ockelbo Vatten AB
Bilaga – Bakgrund till begäran om tillskott av eget kapital
Ärendet
Dotterbolagen inom Gästrike Vatten AB koncernen bildades med ett
aktiekapital på 100 000 kr. Förlust som uppstår i VA-verksamhet ska
bokföras mot eget kapital i aktiebolag enligt god redovisningssed. Detta
innebär att om inget ytterligare eget kapital har tillskjutits dotterbolagen kan
respektive bolag ha en ansamlad förlust på högst 50 000 kr innan
aktiebolagslagens regler om likvidation eller konkurs kan bli aktuella.
Behovet av eget kapital i Ockelbo Vatten AB bedöms vara ca 20 % av
verksamhetskostnaderna, vilket innebär 3 mkr. Syftet med att utöka nivån på
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eget kapital är endast för att säkerställa att bolagen har ett tillräckligt eget
kapital och inte för att finansiera verksamheten. Beräkningen grundar sig på
att kunna hantera större akuta drifthändelser som ger högre kostnader
alternativt lägre intäkter på grund av snabbt förändrat behov hos kund samt
svängningar mellan åren som inte hinner återställas. I ett vanligt aktiebolag
byggs det egna kapitalet upp av ackumulerade positiva resultat. Denna
möjlighet hindras av Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Den tillåter
inte att VA-verksamheten bedrivs så att ett överskott uppstår över tid vilket
innebär att bolagen inte har möjlighet att på egen hand bygga upp ett större
eget kapital. Överskott som uppstår i verksamheten behandlas som överuttag
och bokförs som en skuld till VA-kollektivet och om förlust uppstår så
bokförs det som en fordran på VA-kollektivet.
Verksamheterna i bolaget planeras och bedrivs så att de över tid ska vara
självfinansierade. Under pågående verksamhetsår eller mellan åren kan dock
händelser inträffa som innebär högre kostnader än de intäkter som tas ut via
taxan. För att hantera svängningar i resultatet behövs därmed ett tillräckligt
stort eget kapital för att tillfälligt hantera eventuella underskott som uppstår.
Ägartillskottet kommer att öka värdet på Ockelbo kommuns ägande av
Ockelbo Vatten AB och något påverka likviditeten.

Beslutet ska skickas till
Ockelbo Vatten AB
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Styrelsen Ockelbo Vatten AB

Begäran om tillskott av eget kapital till Ockelbo Vatten AB
Förslag till beslut
Ockelbo Vatten AB:s styrelse beslutar
– att föreslå Ockelbo kommunfullmäktige att besluta att utöka eget kapital i form av ett
aktieägartillskott på 3 miljoner kronor till Ockelbo Vatten AB

Ärendebeskrivning
Förlust som uppstår i VA-verksamhet ska bokföras mot eget kapital i aktiebolag enligt god
redovisningssed. I aktiebolagslagens 25 kapitel anges under vilka förutsättningar som ett
aktiebolag ska likvideras eller försättas i konkurs. Dotterbolagen inom Gästrike Vatten AB
koncernen bildades med ett aktiekapital på 100 000 kr. Detta innebär att om inget ytterligare eget
kapital har tillskjutits dotterbolagen kan respektive bolag ha en ansamlad förlust på högst 50 000
kr innan reglerna i ABL 25 kap blir aktuella.
Behovet av eget kapital i Ockelbo Vatten AB bedöms vara ca 20 % av verksamhetskostnaderna,
vilket innebär 3 mnkr. Syftet med att utöka nivån på eget kapital är endast för att säkerställa att
bolagen har ett tillräckligt eget kapital och inte för att finansiera verksamheten. Beräkningen
grundar sig på att kunna hantera större akuta drifthändelser som ger högre kostnader alternativt
lägre intäkter på grund av snabbt förändrat behov hos kund samt svängningar mellan åren som
inte hinner återställas.

Ärendets beredning
I beredningen av underlaget har dialog skett med ekonomichef på Ockelbo kommun för att
säkerställa belopp och innehållet i underlaget.

Underlag
-

Begäran om tillskott av eget kapital till Ockelbo Vatten AB (Dok ID 20200922-00180)

Dokument ID 20200924-00132

Lena Blad, Vd

Gästrike Vatten koncernen består av moderbolaget Gästrike Vatten AB och dess dotterbolag Ockelbo Vatten AB,
Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB; ett för varje
ägarkommun. Vi ansvarar för kommunal VA-försörjning och att bidra till en hållbar samhällsutveckling i de fem
kommunerna.
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Bakgrund till tillskott eget kapital
Kapitalbrist enlig aktiebolagslagen
I aktiebolagslagens 25 kapitel anges under vilka förutsättningar som ett aktiebolag ska likvideras
eller försättas i konkurs. Reglerna kan bli aktuella i de fall det uppstår kapitalbrist i ett aktiebolag.
Av § 13 framgår att en kontrollbalansräkning ska upprättas i de fall det finns skäl att anta att
bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Om en
kontrollbalansräkning inte upprättas eller om det i ett senare skede visar sig att det egna kapitalet
inte har kunnat återställas ska bolaget likvideras.
Dotterbolagen inom Gästrike Vatten bildades med ett aktiekapital på 100 000kr. Detta innebär att
om inget ytterligare eget kapital har tillskjutits dotterbolagen kan respektive bolag ha en
ansamlad förlust på högst 50 000 kr innan reglerna i ABL 25:13 blir aktuella.

Hantering av resultat i VA-bolag
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) tillåter inte att VA-verksamheten bedrivs så att ett
överskott uppstår över tid vilket innebär att bolagen inte har möjlighet att på egen hand bygga
upp ett stort eget kapital.
Om överskott uppstår i verksamheten behandlas det som överuttag och bokförs som en skuld till
VA-kollektivet.
Om förlust uppstår så möjliggör LAV VA-verksamhet att behandla förlusten som ett underuttag
och bokföra det som en fordran på VA-kollektivet.
Däremot tillåter inte god redovisningssed för aktiebolag att en förlust behandlas som ett
underuttag och bokförs som en fordran på VA-kollektivet utan en förlust ska bokföras mot eget
kapital i aktiebolag.
Att en fordran på VA-kollektivet inte kan bokföras i ett aktiebolag har också klargjorts av
Bokföringsnämnden i ett brevsvar. Det egna kapitalet minskar därmed när ett underuttag uppstår
i VA-verksamheten. Detta gör att reglerna i ABL 25:13 kan aktualiseras i dotterbolagen om inte
tillräckligt med eget kapital finns.

Begäran om tillskott av eget kapital

Dokument ID 20200922-00180

Verksamheterna i bolaget planeras och bedrivs så att de över tid ska vara självfinansierade. Under
pågående verksamhetsår eller mellan åren kan dock händelser inträffa som innebär högre
kostnader än de intäkter som tas ut via taxan. För att hantera svängningar i resultatet behövs
därmed ett tillräckligt stort eget kapital för att tillfälligt hantera eventuella underskott som
uppstår.

Gästrike Vatten koncernen består av moderbolaget Gästrike Vatten AB och dess dotterbolag Gävle Vatten AB,
Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB; ett för varje
ägarkommun. Vi ansvarar för kommunal VA-försörjning och att bidra till en hållbar samhällsutveckling i de fem
kommunerna.
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Vilken nivå eget kapital bör ha varierar i respektive bolag och är beroende på storleken av
verksamheten i bolaget. Storleken på verksamhetskostnaderna i bolaget bedöms vara ett lämpligt
mått på hur stort eget kapital bör vara för att hantera svängningar i resultatet. För att fastställa
nivån tas också hänsyn till vilka effekter en avvikelse jämfört mot budget på +/- 5% skulle ha på
resultatet när det gäller kostnader och intäkter. Behovet av eget kapital kan över tid ändras varför
det också i bedömningen tas hänsyn till ekonomisk utblick gällande resultatet de kommande åren
samt investeringsvolymen.

Dokument ID 20200922-00180

Emil Myrberg, Chef enheten ekonomi.

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle
telefon direkt 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se
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Datum

2020-11-30

Referens

KS 2020/00531

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

Yttre skötsel i egen regi
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Yttre skötsel i egen regi där Ockelbogårdar AB ges möjlighet att köpa
tjänster av kommunen godkänns.
2. Kostnaderna för det egna övertagandet ska ej överskrida kommunens
nuvarande kostnader för yttre skötsel.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2020-06-16, § 119, kommunkontoret i uppdrag att i
samråd med Ockelbogårdar se över hur framtida yttre skötseln kan göras
inom egen regi.
En grupp bildades med representanter från Tekniska och Ockelbogårdar där
en grundlig genomgång av befintlig budget genomfördes.
Genomgången visar att kommunen redan idag utför mycket i egen regi. T ex
Wij trädgårdar, planteringar, blomurnorna, Hälsans stig, röjningsarbeten,
IP-området, vassröjning, kontroll och åtgärder av lekplatser, sopor i skog och
mark. Eftersom flertalet av dessa uppgifter varken har en ansvarig eller en
budget har personalen fått arbeta med hög arbetsbelastning och otydliga
arbetsuppgifter. Eftersom tekniskas inriktning varit, under längre tid, att ta
över yttre skötseln själv så har vi sett ljuset i tunneln och arbetat vidare under
rådande omständigheter. Om vi inte tar vi över yttre skötseln i egen regi och
så ser vi inga andra alternativ än att upphandla allt, till en betydligt högre
kostnad.
Med utgångspunkt att befintlig budget bibehålls och överförs till en egen
organisation kan bland annat följande önskade effekter uppnås: mer effektiv
och tydlig organisation, ökad kvalité, inga kostnader för upphandlingar,
dubbelarbete elimineras, mindre känsligt än vid uppstart hos nya
entreprenörer och Arbetsmarknadsenheten får fler handledare som kan ta
hand om fler deltagare.
Upphandling av snöröjning bör dock fortsätta.
Tekniska har en hel del maskiner/utrustning redan nu, men maskinparken
måste utvidgas vid ett övertagande. Beroende på om maskiner köps in
alternativt leasas kan det behövas strax över en miljon i investeringsmedel
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till detta. Denna kostnad lyfts i ekonomiutskottet och finansieras inom
befintlig budget för yttre skötsel.
Beslutsunderlag
Yttre skötsel i egen regi 2021 KS

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Beslut KS 2020-06-16
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Utredningen har kommit fram till följande fördelar
med att ta över skötseln i egen regi:
•

Vi har en bra befintlig budget som vi kommer att hålla oss inom.

•

Vi får mer gjort och höjer kvalitén på yttre skötseln betydligt då det blir fler personal
som jobbar med yttre skötseln till samma kostnad.

•

Som en mindre kommun kan vi vara mer känsliga vid en upphandling då vi har ont
om lokala entreprenörer som är intresserade av att lämna anbud.

•

Sparar mycket tid och pengar på att inte göra upphandlingar.

•

Mindre dubbelarbete, tar bort kontrollanttjänsten hos kommunen och Ockelbogårdar
samt sparar mycket tid i uppstartsfasen hos en ny entreprenör (ca 1 heltidstjänst
under första året)

•

Utökat och förbättrat samarbete inom kommunens olika delar, tekniska, AME, Wij
trädgårdar samt Ockelbogårdar. Med denna organisation blir ytter skötseln mycket
mer tydlig och sammanhållen.

•

Deltagare hos AME får fler handledare (5st istället för nuvarande 2) och det blir fler
platser för arbetsträning, praktik och feriearbetande ungdomar.
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Utredningen har kommit fram till följande fördelar
med att ta över skötseln i egen regi:
•

Vi får en grupp som ansvarar för extra arbeten, mycket som inte är med i
nuvarande upphandling tex ta reda på sopor i skogen, röjningsarbeten,
sköta lekplatser, olja bryggor/altaner, vassröjning och mycket mer.

•

Alla i arbetsgruppen mycket positiv till att sköta yttre skötseln i egen regi
och ser väldigt många fördelar med detta.

Den nackdel vi ser med denna lösning är att den delvis begränsar den fria
konkurrensen, snöröjning och halkbekämpning upphandlas även
fortsättningsvis.

93

Summerat:
•

I dagsläget: Redan i dagsläget gör vi mycket i egen regi. Tex Wij trädgårdar,
planteringar, blomurnorna, hälsansstig, röjningsarbeten, ip-området, vassröjning,
kontroll och åtgärder av lekplatser, tar reda på sopor i skog och mark. – Flertalet av
dessa uppgifter har varken en ansvarig eller en budget.

•

Vision: Tekniska har sedan 9 år tillbaka haft som vision att det ska kännas redan när
man kommer in till kommunen att Wij trädgårdar finns i Ockelbo. Hälsanssting och
planteringar och blomsterurnor är början. Om trädgårdsmästarna på Wij och vår egen
personal är med i den gemensamma yttreskötselorganisationen blir det betydligt
lättare att uppnå Wijträdgårdar-känslan i hela kommunen.

•

Arbetsmiljöfråga: Personal har klagat över hög arbetsbelastning och otydliga
arbetsuppgifter. Eftersom tanken har varit, under längre tid, att ta över yttreskötseln
själv så har vi sett ljuset i tunneln och arbetat vidare under rådande omständigheter.

•

Tidigare erfarenheter: Bostadsanpassningen driver vi i egen regi. Vi har en egen
elektriker. Flera kommuner tar tillbaka yttre skötseln själva och upplever att kvalitén
har ökat samtidigt som kostnaderna har minskat.

•

Vägskäl: Antingen tar vi över yttre skötseln själv och håller oss inom befintligt budget
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eller så måste vi upphandla allt, till en betydligt
högre kostnad.

Organisation
•

Ockelbo kommun tar över yttre skötsel i egen regi och Ockelbogårdar köper
tjänsten av kommunen. -Ok, hos både jurist hos SKR och Ockelbogårdars
jurister.

•

Befintliga budgetar från kommunen respektive Ockelbogårdar lyfts över till
organisationen.

•

Organisationen har till ansvar att bevaka både kommunens och
Ockelbogårdars intressen.

•

Vi har sonderat efter lokaler och har blivit erbjuden 2st ställen att hyra
lokaler.
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YTTRE SKÖTSEL 2021
ORGANISATION
* Ockelbo kommun tar över yttre skötsel i egen regi och Ockelbogårdar köper tjänsten av kommuen.
* Befintliga budgetar från kommuen respektive Ockelbogårdar lyfts över till organisationen.
* Organisationen har till ansvar att bevaka både kommunens och Ockelbogårdars intressen.
* Alla anställda ska vara handledare och kunna emot deltagare från AME
* AMEs "utelag" blir en del av organisationen

ÅRSPROGNOS

29 229 kr

ÅRSBUDGET
4 268 540 kr Budget sommar

1 745 000 kr Budget vinter

SUMMA

6 013 540 kr

2 846 951 kr
236 000 kr
720 000 kr
336 360 kr
1 745 000 kr
100 000 kr
5 984 311 kr

Personal sommar
Utrustning
Övriga kostnader, inkl hyra
Handskottare
Kostnad extern snöröjning
Oförutsedda kostnader
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SOMMARSKÖTSEL

SUMMA

1
35 000 kr
4
30 000 kr
3
2
170
0,4015
240 161
2 846 951

Arbetsledare
lön/månad
st handledare, inkl byar. (inkl 1 från AME)
lön/månad
st Sommarjobbare
st månader
kr/timme
Arbetsgivaravgift
kostnad sommarjobbare

VINTERSKÖTSEL

SUMMA

20
41 000 kr
25
37 000 kr
1 745 000 kr

SUMMA

10
40
3
200 kr
0,4015
336 360 kr

st Snöröjning, fast kostnad per tillfälle
tillfälle
st Halkbekämpning, fast kostgnad per tillfälle
tillfälle
Kostnad extern snöröjning
st handskottare
timmar/månad, handskottare
st månader
timme
Arbetsgivaravgift
kostnad handskottare / år
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KOSTNADER UTRUSTNING

SUMMA

150 000 kr
100 000 kr
250 000 kr
25 000 kr
200 000 kr
180 000 kr
40 000 kr
160 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
5 000 kr
30 000 kr
5
236 000 kr

Köpa traktor från Åbyggeby
Elbil
Bil x 3, AME har 2st bilar
Släpvagn
1 åkgräsklippare
3st mindre åkgräsklippare
4st elklippare handdriven
4st robotklippare
2st röjsågar
2st trimmer eldriven
1st häcksax
Övrig utrustning
år i avskrivningstid
kr/år

KOSTNADER ÖVRIGT

SUMMA

200 000 kr kr/år bränsle och förbrukningsmaterial
100 000 kr kr/år kläder
420 000 kr kr/år hyra
720 000 kr

BEFINTLIG BUDGET 2019
2 700 000 kr
60 000 kr
300 000 kr
204 000 kr
455 000 kr

/år, Fast årskostnad
/år, Ätor till kommunen
/år, Ätor till Ockelbogårdar
/år, Åmot kommunen
/år, Åmot ockelbogårdar
98

45 000 kr
504 540 kr
0 kr
0 kr
0 kr

SUMMA

/år, Åbyggeby kommunen
en tjänst från AME
30% tjänst kontroll av yttre skötsel, kommunen
30% tjänst kontroll av yttre skötsel, Ockelbogårdar
50% tjänst som kommunen gör själva idagsläget tex;
bryggor, vattenprover, grus förskolor och underhåll, röjningar
4 268 540 kr/år sommar

SUMMA

777 000 kr/år vinter Kommuen
777 000 kr/år vinter Ockelbogårdar
1 554 000 kr/år vinter

SUMMA

5 318 000 kr/år totalt
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https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagst
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tiftningen/kontrakt-och-avtal-som-undantas-fran-reglerna/
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Ahlbom, Per, 0297-55361
per.ahlbom@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Livsmedelsstrategi för Ockelbo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi antas som
Livsmedelsstrategi för Ockelbo kommun.
Sammanfattning av ärendet
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 har
tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Gävleborg och LRF
Gävleborg. I Ockelbo kommun föreslås att nämnderna och
kommunfullmäktige antar den Regionala handlingsplanen som Ockelbo
kommuns livsmedelsstrategi. Detta för att förtydliga att beredskap,
livsmedelsföretagande och en god miljö är viktigt i Ockelbo kommun.
Beslutsunderlag
Till ärendet bifogas förslag på Kommunal livsmedelsstrategi, projektplan,
tidsplan samt yttranden från berörda verksamheter och intressenter.
Ärendet
Vi är allt fler som vill veta var maten kommer ifrån. Mat är livsviktigt och
det vi äter berättar något om oss, vår natur och vår kultur. Mat med identitet
och mångfald är också delar av regioners och kommuners attraktionskraft.
Sveriges och Gävleborgs läns livsmedelsproduktion har under många år
minskat. Det beror på omställningar i samhället, men också på grund av
prispress och ökad konkurrens utifrån. Nu finns Sveriges livsmedelsstrategi
med mål om att öka den svenska livsmedelsproduktionen.
Livsmedelsstrategin ska bidra till:
 Hållbar utveckling i hela landet.
 Att skapa tillväxt och sysselsättning.
 Att både konventionell och ekologisk produktionsökning
stämmer överens med konsumenternas efterfrågan.
 Att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar.
 Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 har
tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Gävleborg och LRF
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Gävleborg. I arbetet har länets kommuner, företagare och olika föreningar
varit med i ett stort antal dialogmöten.
I Ockelbo kommun föreslår vi att vi i nämnderna och kommunfullmäktige
antar den Regionala handlingsplanen som Ockelbo kommuns
livsmedelsstrategi. Vi gör det för att förtydliga att beredskap,
livsmedelsföretagande och en god miljö är viktigt i Ockelbo kommun.
Framtagandet av Ockelbo kommuns livsmedelsstrategi har skett genom ett
antal projektmöten och workshops samt ett remissförfarande med berörda
verksamheter. De som på olika sätt deltagit i projektet har varit:














Per Ahlbom, kostchef Ockelbo kommun
Nanna Jan-Ers, projektledare, Länsstyrelsen
Åsa Holmberg, miljöstrateg, Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
David Eriksson, samhällsplanerare, Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
Fredrik Almér, ordförande LRF Ockelbo, dikoproducent
Sven-Ullrich Olsson, MatVärden projektet offentlig upphandling,
köttbonde, LRF
David Hedman, teknisk chef Ockelbo kommun
Malin Höcke, LRF Ockelbo
Mia Lindblom, säkerhetschef Ockelbo kommun
Mimmi Ekström, näringslivschef Ockelbo kommun
Magnus Jonsson, kommunalråd Ockelbo kommun
Lars Sjödin, kommunchef Ockelbo kommun
Carita Carter, verksamhetsstöd & upphandlingssamordnare Ockelbo
kommun

Ökad hållbar produktion av livsmedel ger många vinster för länet och för
Ockelbo kommun. God och hälsosam mat, fler företag, nya jobb och ett rikt
odlingslandskap är några av de mest självklara fördelarna. När mer mat
produceras i vårt län och vår kommun ökar vi vår civila beredskap och
sårbarheten i livsmedelskedjan minskar. Livsmedel som produceras och
konsumeras nära ger ökad medvetenhet om matens betydelse.
Gävleborg och Ockelbo kommun ska vara en bra plats för
livsmedelsföretagande och fler ska veta mer om livsmedelskedjan, det har
varit drivkrafterna när vi har arbetat fram handlingsplanen. Kreativa möten i
länets alla kommuner med människor som på olika sätt har kopplingar till
mat har format handlingsplanens mål och åtgärder.
Vi har valt att kalla framtagandet av denna livsmedelsstrategi för fas 1. Det
är processen fram till ett beslut i kommunfullmäktige. Därefter börjar arbetet
med fas 2, att identifiera och arbeta med lokala aktiviteter. I fas 2 kommer vi
att behöva enas om arbetssätt, resurser, måltal, uppföljning, tidsplaner och en
mängd andra saker. Detta senare arbete i fas2 omfattas inte av detta förslag.
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Förord
Vi är allt fler som vill veta var maten kommer
ifrån. Mat är livsviktigt och det vi äter berättar
något om oss, vår natur och vår kultur. Mat med
identitet och mångfald är också delar av
regioners och kommuners attraktionskraft.

antal projektmöten och workshops samt ett
remissförfarande med berörda verksamheter. De som
på olika sätt deltagit i projektet har varit:


Per Ahlbom, kostchef Ockelbo kommun



Nanna Jan-Ers, projektledare, Länsstyrelsen

Sveriges och Gävleborgs läns
livsmedelsproduktion har under många år
minskat. Det beror på omställningar i
samhället, men också på grund av prispress
och ökad konkurrens utifrån. Nu finns Sveriges
livsmedelsstrategi med mål om att öka den
svenska livsmedelsproduktionen.



Åsa Holmberg, miljöstrateg, Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning



David Eriksson, samhällsplanerare, Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning



Fredrik Almér, ordförande LRF Ockelbo, dikoproducent



Sven-Ullrich Olsson, MatVärden projektet offentlig
upphandling, köttbonde, LRF

Livsmedelsstrategin ska bidra till:



David Hedman, teknisk chef Ockelbo kommun



Hållbar utveckling i hela landet.



Malin Höcke, LRF Ockelbo



Att skapa tillväxt och sysselsättning.



Mia Lindblom, säkerhetschef Ockelbo kommun



Att både konventionell och ekologisk
produktionsökning stämmer överens
med konsumenternas efterfrågan.



Mimmi Ekström, näringslivschef Ockelbo kommun



Magnus Jonsson, kommunalråd Ockelbo kommun



Lars Sjödin, kommunchef Ockelbo kommun



Carita Carter, verksamhetsstöd & upphandlingssamordnare
Ockelbo kommun



Att sårbarheten i livsmedelskedjan
minskar.



Ökad självförsörjningsgrad av
livsmedel.

Ökad hållbar produktion av livsmedel ger många
vinster för länet och för Ockelbo kommun. God och
hälsosam mat, fler företag, nya jobb och ett rikt
odlingslandskap är några av de mest självklara
fördelarna. När mer mat produceras i vårt län och vår
kommun ökar vi vår civila beredskap och sårbarheten i
livsmedelskedjan minskar. Livsmedel som produceras
och konsumeras nära ger ökad medvetenhet om
matens betydelse.

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges
livsmedelsstrategi 2018-2030 har tagits
fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen,
Region Gävleborg och LRF Gävleborg. I
arbetet har länets kommuner, företagare
och olika föreningar varit med i ett stort
antal dialogmöten.
I Ockelbo kommun har vi beslutat att anta
den Regionala handlingsplanen som
Ockelbo kommuns livsmedelsstrategi. Vi
gör det för att förtydliga att beredskap,
företagande och en god miljö är viktigt i
Ockelbo kommun.

Gävleborg och Ockelbo kommun ska vara en bra
plats för livsmedelsföretagande och fler ska veta
mer om livsmedelskedjan, det har varit drivkrafterna
när vi har arbetat fram handlingsplanen. Kreativa
möten i länets alla kommuner med människor som
på olika sätt har kopplingar till mat har format
handlingsplanens mål och åtgärder.

Framtagandet av Ockelbo kommuns
livsmedelsstrategi har skett genom ett

Genomförandet har redan börjat och det är med
glädje och höga förhoppningar arbetet nu fortsätter.
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Vi gör det här tillsammans!
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1 Nationell strategi
och regional handling
Sveriges livsmedelsstrategi sträcker sig fram till
år 2030. Det övergripande målet är en hållbar
och konkurrenskraftig livsmedelskedja där
livsmedelsproduktionen ökar, lönsamheten stärks
och relevanta miljömål nås. Länsstyrelsen Gävleborg,
Region Gävleborg och LRF Gävleborg har gemensamt
tagit fram Gävleborgs handlingsplan för Sveriges
livsmedelsstrategi 2018-2030. Handlingsplanen för
Gävleborg innehåller de mest angelägna åtgärder som
Gävleborgs län kan bidra med för att målen i Sveriges
livsmedelsstrategi ska nås.

Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och
LRF Gävleborg ansvarar för genomförandet av
handlingsplanen tillsammans med aktörer som
initierar och genomför åtgärder. Arbetsplaner som
beskriver hur åtgärder ska genomföras tas fram och
kompletteras med analyser i det fortsatta arbetet. En
regional resurs kommer att tillsättas för koordinera
detta. En tidsplan för när åtgärder ska genomföras
och mål vara uppfyllda kompletterar handlingsplanen
i en särskild bilaga (färdigställs 2019). Företagen i
livsmedelskedjan ansvarar för att utveckla sina egna
strategier. Denna handlingsplans roll är att beskriva
vad offentliga- och företagsfrämjande aktörer med
koppling till livsmedelskedjan kan bidra med.

En av de viktigaste delarna i arbetet har varit
dialogmöten arrangerade tillsammans med länets
kommuner. Politiker, tjänstepersoner, företagare och
olika organisationer har bjudits in. I vissa kommuner
har flera dialogmöten genomförts. Separata dialoger
har hållits med branschorganisationer, föreningar
och politiska partier. Totalt har över 30 stycken
dialogmöten genomförts med fler än 300 deltagare.

Engagemang och insatser från hela livsmedelskedjan
är avgörande för att handlingsplanen ska få
genomslag och bidra till att regionala och nationella
mål nås.

På dialogmötena har alla deltagare fått ge förslag på
vad en regional livsmedelsstrategi borde innehålla.
Förslagen har kompletterats med det som kallas
ansvarskryss, där projektgruppen gjort en bedömning
av vilka som har mandat och kan ta ansvar för att
förslagen genomförs. Utifrån ansvarskryssen har
handlingsplanens mål och åtgärder formulerats.
Där ansvaret ligger på nationell nivå, exempelvis
lagstiftning, och på konsumentnivå är det inte möjligt
att sätta regionala mål och de områdena är därför inte
inkluderade i handlingsplanen.
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2 Sveriges
livsmedelsstrategi
De senaste tjugo åren har den totala
livsmedelsproduktionen i Sverige minskat. Den
utvecklingen ska nu vändas. Ett unikt beslut togs under
2017 då En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb
och hållbar tillväxt i hela landet 1, antogs av riksdagen.

Vi står inför en rad utmaningar som vi i mångt och
mycket delar med resten av världen. Befolkningen
ökar liksom efterfrågan på mat. Effekter av klimatförändringar skapar problem på många platser i
världen. Svenska företag verkar på en världsmarknad
med hård konkurrens samtidigt som vi har ett högt
kostnadsläge i landet. Livsmedelsstrategin syftar
till att ge så bra förutsättningar som möjligt för
livsmedelsföretagande och att utveckla svenska
mervärden som god miljö, gott djurskydd, öppna
landskap och rättviseaspekter som jämställdhet och
jämlikhet.

Regeringen anser att den svenska livsmedelsproduktionen har goda möjligheter att bidra till
samhället genom sysselsättning, hållbar tillväxt
och kollektiva nyttigheter. Det övergripande målet
för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig
livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen
ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås,
i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till
hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen,
både konventionell och ekologisk, bör svara mot
konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning
skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av
livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.

Den nationella livsmedelsstrategin innehåller tre
strategiska områden; Regler och villkor, Konsument
och marknad samt Kunskap och innovation.

Ökad livsmedelsproduktion ger fler arbetstillfällen,
både i primärled och i förädlingsled. Med fler hållbara
företag inom livsmedelsproduktion i hela landet är
det möjligt att minska sårbarheten i livsmedelskedjan,
öka självförsörjningsgraden och öka vår beredskap
vid krissituationer. Det är därför mycket viktigt att vår
produktionsökning inte gör oss mer beroende av
importerade insatsvaror. Det behövs en långsiktigt
hållbar produktion som är konkurrenskraftig och
innovativ.

1

En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
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3 Mål och åtgärder
för Gävleborg

3 .1 Ö V E R G R I P A N D E M Å L
FÖR H A N D L I N G S P L ANEN

Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och LRF
Gävleborgs avsikt med denna handlingsplan är att
genom hållbar tillväxt, skapa sysselsättning, bidra till
ökad produktion av livsmedel samt ökad produktion
av insatsvaror. En ökad livsmedelsproduktion bidrar
också till ökad självförsörjningsgrad och förmåga att
hantera olika kriser. Med livsmedelsproduktion avses
i handlingsplanen både produktion av råvaror och
livsmedelsförädling.

•

Produktionsvärdet för den totala
livsmedelsproduktionen i länet ska öka med 50
procent till år 2030. Jämförelsen görs med ett
medeltal från åren 2013–2017.

•

Sysselsättningen inom jordbruk och förädling ska
öka med 10 procent till år 2030. Jämförelsen görs
med ett medeltal från åren 2013–2017.

Det nationella målet om en ökad livsmedelsproduktion
ska i Gävleborg mätas utifrån värdet av produktionen.
Det finns flera fördelar att utvärdera utvecklingen efter
värde snarare än volym bland annat för att ett ökat
värde också indikerar att det finns en ökad efterfrågan
på produkter från länet.

Handlingsplanen består av två övergripande mål
samt ytterligare 14 mål med tillhörande åtgärder.
Mål och åtgärder är indelande i den nationella
livsmedelsstrategins tre strategiska områden. Några
åtgärder beskriver arbete som redan görs eller insatser
som är lagreglerade. Detta för att det inte ska tappas
bort i processen samt för att belysa helheten. Framtida
produktionsökningar ska ske i enlighet med nationella
och regionala mål och strategier beskrivna i kapitel 4.
Hänsyn till dessa tas i åtgärderna och nämns därför
inte separat.

Tillväxt i livsmedelssektorn skapar många jobb även i
andra branscher. En ökad efterfrågan på till exempel
jordbrukets produkter genererar 2,5 gånger tillbaka i
samlat produktionsvärde för hela samhället och 23
procent fler arbetstillfällen än genomsnittet för alla
sektorer.
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3 .2 S T R A T E G I S K T
O M R Å D E - RE G L E R
O C H V I L L K OR

Företag i livsmedelskedjan har många regler att förhålla
sig till. De omfattas av de allmänna villkor som gäller
för all näringsverksamhet i Sverige och ska dessutom
följa gemensam EU-lagstiftning, där de bland annat
berörs av regler om livsmedel, djurhälsa, djurskydd,
miljö och vatten. Lantbruksföretag som söker EU-stöd
omfattas dessutom av stödspecifika villkor. Regelverk
kan inte skrivas om på regional nivå, det saknas därför
mandat att på regional nivå genomföra ändringar inom
alla önskade områden. Men det finns områden där
tillämpningar görs regionalt och kommunalt. Det är till
exempel kommunerna som ansvarar för den fysiska
planeringen och därmed avgör när jordbruksmark får
tas i anspråk för exploatering.

Den nationella livsmedelsstrategins övergripande
mål inom det strategiska området Regler och villkor
är att utformningen av dessa ska stödja målet om
en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där
produktionen ökar. Detta genom ändamålsenliga
skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa
lättnader och andra åtgärder för att stärka
konkurrenskraften och lönsamheten.
På de dialogmöten som genomförts under processen
med att utarbeta denna handlingsplan har många
inspel gällt regler och villkor. Diskussionerna
har bland annat handlat om grundläggande
förutsättningar för livsmedelsproduktion, krångliga
ansökningsförfaranden, förtroendet för myndigheter
samt en önskan om samordnade och mindre
kostsamma kontroller och mer lättbegripliga regler.

De regionala och kommunala tillämpningar som görs
ska vara långsiktiga, tydliga och kända för företagen.
Det är av stor vikt för att företagen ska kunna planera
och utveckla sin verksamhet. Det ska även vara lätt för
företagen att förstå och följa reglerna.

9
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MÅL 1
Jordbruksarealen i
länet ska inte minska
För att livsmedelsproduktionen i Sverige ska kunna öka
måste det finnas produktiv jordbruksmark. Exploatering
av jordbruksmark är ett permanent ingrepp som gör
att marken inte kan användas för livsmedelsproduktion
i framtiden. De främsta orsakerna till exploatering är
byggande av bostäder, industrilokaler av olika slag,
vägar, järnvägar och täkter. 2

Jordbruksverket har utvärderat hur bestämmelsen
tillämpas och konstaterat att tillämpningen brister,
skyddet för marken fungerar inte som avsett. 3
Det finns i dagsläget betydande arealer
jordbruksmark som inte nyttjas för produktion,
en hel del ligger exempelvis i träda. 4 Den här
markreserven utgörs många gånger av lite sämre
jordbruksmark, men den är en viktig tillgång i och
med att produktion trots allt kan återupptas på
marken.

Det är kommunerna som i första hand ansvarar för
den fysiska planeringen av mark. De ska följa Planoch bygglagen samt miljöbalken, men kommunerna
har ändå stora möjligheter att styra hur marken
ska användas. Länsstyrelsens uppgift i den fysiska
planeringen är att delta i samråd, granska slutliga
planförslag och tillhandahålla underlag. Lagstiftning
om jordbruksmark finns i 3 kap. 4 § miljöbalken.

Åtgärder
1.1 Kommunerna tar stor hänsyn till
jordbruksmarken och bevarandet av livskraftig
jordbruksproduktion i den fysiska planeringen.
1.2 Om jordbruksmark trots allt exploateras
undersöker kommunerna möjlighet till att återuppta
produktion på mark som inte är i bruk.

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande
sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.

1.3 Region Gävleborg beaktar jordbruksmark
och tar hänsyn till handlingsplanens mål
vid infrastruktursatsningar i den regionala
infrastrukturplanen.
1.4 Kommunerna ger utrymme för
vegetabilieproduktion i och i närheten av tätorter på
mark som inte redan används för odling.

Exploatering av jordbruksmark 2011–2015 (SJV Rapport 2017:5)
Väsentligt samhällsintresse? Jordbruksmarken i kommunernas fysiska planering (SJV Rapport 2013:35)
4
Jordbruksstatistisk sammanställning 2017
2
3
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Vatten som livsmedel och
produktionsresurs ska värnas

I länets rovdjursförvaltning värnas
livsmedelsproducerande tamdjur

Vatten är en livsnödvändig resurs som måste skyddas
och vårdas, det är vårt viktigaste livsmedel. För att
livsmedelsproduktionen i länet ska kunna öka krävs
tillgång till rent vatten som är fritt från miljögifter.
Det bör inte heller innehålla för höga halter av
näringsämnen då det kan innebära en risk för tillväxt av
ohälsosamma alger/bakterier.

Det finns lantbrukare i Sverige som på grund av
rovdjursangrepp, eller oro för angrepp, slutat med sin
tamdjurshållning. När verksamheter avslutas minskas
våra möjligheter till livsmedelsproduktion med djur och
arbetet med att hålla jordbruksmarken öppen försvåras.
Länsstyrelsen Gävleborg ansvarar för förvaltningen av
rovdjuren i länet. Arbetet syftar till att begränsa skador
orsakade av rovdjur, samtidigt som rovdjuren ska finnas
kvar på lång sikt och vara livskraftiga. För företagare
är det viktigt att rovdjursförvaltningen är långsiktig,
förutsägbar och rimlig.

Åtgärder
2.1 Länsstyrelsen Gävleborg och länets
kommuner fortsätter sitt arbete i enlighet med
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram samt
åtgärdsprogram för Gävleborgs miljömål.

Åtgärder

2.2 Länsstyrelsen Gävleborg uppdaterar den regionala
vattenförsörjningsplanen så att den omfattar och
prioriterar vattenresurser för jordbrukets användning.

3.1 Länsstyrelsen Gävleborg fortsätter sitt arbete i
enlighet med förvaltningsplanen. Tamdjurshållningen i
länet ska inte påtagligt försvåras eller fördyras till följd
av rovdjursförekomst.

2.3 Länsstyrelsen Gävleborg kartlägger befintliga
vattendomar och ser över vilka områden som kan
komma i konflikt vad gäller vattenförsörjning..

3.2 Berörda myndigheter bidrar till finansiering av
rovdjursavvisande stängsel och övrig utrustning.
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Tillsynsarbetet ska leda till
näringslivsutveckling inom livsmedelskedjan
Åtgärder

Företag som arbetar med livsmedel ska följa en mängd
olika regler. För lantbruksföretag har antalet lagkrav
ökat med 120 procent under perioden 1996 till 2016. 5
Den stora regelbördan kan vara en av orsakerna till att
det hos företagare finns en påtaglig rädsla för att göra
fel och en önskan om att myndigheter och kommuner
ska hjälpa istället för att stjälpa. En inspektör eller
kontrollant kan i samband med kontrollen inte ge
alltför konkreta och styrande råd eftersom det finns
en risk att det uppstår en intressekonflikt eller en
jävssituation men den kan informera om det önskvärda
läget. Den offentliga kontrollen ska även vara likvärdig
i hela landet och präglas av hög kompetens. Detta är
viktiga bitar för att stärka allmänhetens förtroende för
kontrollmyndigheterna.

5

4.1 Länsstyrelsen Gävleborg och länets kommuner
arbetar kontinuerligt med att genom olika typer av
informationsinsatser riktade till lantbruksföretagare
underlätta för att göra rätt.
4.2 Kontrollanter och inspektörer som jobbar med
livsmedelskedjan på Länsstyrelsen Gävleborg och
länets kommuner får kontinuerlig kompetensutveckling så att en likvärdig bedömning sker i hela landet.
4.3 Länsstyrelsen Gävleborg fortsätter sitt samverkansarbete med övriga länsstyrelser, Jordbruksverket
och Livsmedelsverket för att lika fall ska bedömas
lika inom områdena livsmedel, djurskydd och jordbrukarstöd.

LTV-fakultetens faktablad 2017:20
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Det ska finnas förutsättningar
för att driva företag i hela länet
Livsmedel produceras där mark, vatten och andra
grundläggande förutsättningar finns, det vill säga
framför allt på landsbygden och längs kusten.
Livsmedelsproduktion förutsätter även att någon bor i
närheten och gör jobbet. För att människor ska vilja
bo på landsbygden krävs tillgång till grundläggande
service och infrastruktur. Då kan livsmedel produceras,
jobb skapas och tillväxt ske, vilket bidrar till en levande
landsbygd.

Åtgärder

Många aktörer är engagerade i arbetet med att behålla
och förbättra tillgången till service på landsbygden.
Insatser görs på lokal, regional och nationell nivå.
Bevakning av tillgång till grundläggande betaltjänster
görs till exempel av Länsstyrelsen. Med grundläggande
betaltjänster menas att man, oavsett var man bor
eller är verksam, ska ha tillgång till tjänster för uttag
och betalning med kontanter samt ha möjlighet
att sätta in dagskassor på bankkonto. När det gäller
bredbandsutbyggnad på landsbygden görs insatser
av både Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg
och Tillväxtverket. Region Gävleborg tar även fram
en länsplan för regional transportinfrastruktur och
är regional kollektivtrafikmyndighet. En annan viktig
samhällsfunktion är servicepunkter som till exempel
innebär att en butik eller annat näringsställe åtar sig att
utföra vissa uppdrag för kommunens räkning.
Länsstyrelsen har via Landsbygdsprogrammet
möjlighet att lämna stöd till investeringar i
servicepunkter där kommunerna uttryckt en önskan
om att en sådan ska etableras.

5.3 Länsstyrelsen Gävleborg bevakar och bidrar till
att behovet av grundläggande betaltjänster i hela länet
tillgodoses.

5.1 Region Gävleborg ansvarar, inom ramen för det
regionala utvecklingsuppdraget, för att insatserna på
lokal, regional och nationell nivå samordnas.
5.2 Kommunerna, Region Gävleborg och Trafikverket
beaktar livsmedelsproduktion vid planering och
underhåll av infrastrukturåtgärder både avseende
areella näringar och livsmedelskedjans transporter.

5.4 Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg
och övriga aktörer driver utvecklingen av
bredbandsutbyggnad i länet.
5.5 Kommunerna fortsätter investera i servicepunkter
och uppmuntrar samverkan mellan lokala aktörer.
5.6 Länsstyrelsen Gävleborg, Region
Gävleborg och länets kommuner tydliggör olika
finansieringsmöjligheter för investeringar i service på
landsbygden.
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3 .3 S T R A T E G I S K T O M R Å D E K ON S U M E NT OCH M A RKN A D

Sverige har generellt sett ett högre kostnadsläge
och en mer omfattande och utvecklad lagstiftning
kring miljö och djurskydd i jämförelse med andra
länder. Livsmedelsföretagens förmåga att bemöta
konsumenternas efterfrågan genom att utveckla och
kommunicera svenska mervärden är nödvändigt för
livsmedelsföretagens konkurrenskraft och positivt för
konsumenternas syn på livsmedelsproduktionen. Ett
exempel på hur konsumentförtroendet kan öka är att
bättre kommunicera Sveriges arbete med minskad
antibiotikaanvändning. Om de svenska och regionala
styrkorna i livsmedelsproduktionen nyttjas på ett bättre
sätt stärks hemmamarknaden, vilket i sin tur ger ökade
möjligheter till export.

Den nationella livsmedelsstrategins övergripande mål
inom Konsument och marknad är att konsumenterna
ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna
göra medvetna och hållbara val. Särskilt viktiga frågor
är information och hälsa, offentlig konsumtion, konkurrensen i livsmedelskedjan, export, besöksnäring och
matkultur samt ekologisk produktion och konsumtion.
Marknaden för livsmedel ska kännetecknas av en väl
fungerande konkurrens. I dag har dagligvaruhandeln
och förädlingsledet i Sverige stor makt gentemot
övriga i livsmedelskedjan. Ett fåtal stora företag står för
en stor del av försäljningen vilket gör att marknadskoncentrationen är större än i andra länder. 6 Detta har fått
till följd att primärproducenter ofta har svårt att påverka
avräkningspriser då kunderna är få, vilket leder till att de
lätt hamnar i prispress gentemot uppköpare och billiga
importerade livsmedelsprodukter. En marknad som
gör det enklare att starta, utveckla och driva hållbara
företag, ger möjlighet till en hållbar tillväxt och större
mångfald av livsmedelsprodukter.

6

I Gävleborg finns dessutom en stor potential att skapa
nya affärsidéer inom besöksnäringen kopplat till mat
och dryck.
Under dialogmötena har stort intresse och engagemang för konsument- och marknadsfrågor visats. De
flesta är överens om att mycket behöver göras för
att nå en mer sammanhållen, konkurrenskraftig och
hållbar livsmedelskedja. Framväxandet av relationsmat
exempelvis REKO-ringar skapar möjligheter för producenter och konsumenter att hitta nya köp- och säljkanaler.

Konkurrenskraftsutredningen (SOU 2015:15)
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Hållbar tillväxt i
hela livsmedelskedjan
Ökad konsumtion av regionalt producerade livsmedel
ger stora mervärden för länet. Det finns en tydlig
koppling mellan livsmedelsproduktion och miljömål,
sysselsättning, folkhälsa samt hållbar tillväxt och
nya marknader. Framtidstro, innovativa och aktiva
företagare med konkurrenskraftig kvalitet ger ökad
mångfald i livsmedelsproduktionen och är nyckeln för
att öka produktions- och förädlingsvärdet i länet. Här
spelar de företagsfrämjande aktörerna, kommunerna
och olika branschorganisationer viktiga roller.
Genom att erbjuda mötesplatser för olika företag kan
utveckling och nya affärsidéer skapas.

Ett av de nationella målen för ekologisk produktion
är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken
ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år
2030. Genom att lägga om till ekologisk produktion
finns potential till ökad lönsamhet. 7, 8
Besöksnäringen är en växande bransch där det finns
möjligheter till ökad efterfrågan på livsmedel från länet
genom nya matupplevelser. Ett strategisk arbete pågår
för att utveckla besöksnäringen och på så sätt höja
länets attraktionskraft för ökad inflyttning och turism.

Åtgärder
6.1 Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg
stödjer företag och projekt för produktion av
insatsvaror till livsmedelskedjan som till exempel
drivmedel, utsäde, kraftfoder och växtnäringsämnen.
Länsstyrelsen Gävleborg, LRF Gävleborg och länets
kommuner arbetar för en mer sammanhållen
livsmedelskedja med större lagringsmöjligheter.

En sammanhållen livsmedelskedja med bättre och
utökade lagringsmöjligheter är mycket betydelsefullt
för länets hållbara utveckling. Detta innebär att det som
produceras, i så stor omfattning som är möjligt, också
förädlas, lagras och konsumeras inom länet vilket
bland annat stärker länet i ett beredskapsperspektiv.
Klimatförändringarna medför stora utmaningar, inte
minst ekonomiskt, för livsmedelsföretagen. Greppa
näringen är ett rådgivningskoncept som innefattar
verktyg för effektivt miljöarbete inom lantbruket,
bland annat minskad klimatpåverkan. Det drivs
även många projekt för hållbar och klimatsmart
produktion exempelvis fossilfritt lantbruk, cirkulär
ekonomi, framtagande av egna insatsvaror som tex.
biodrivmedel, att sluta kretslopp mellan stad och
land och ekologiska produktionsmetoder. Att ligga
i framkant inom dessa områden ökar företagens
konkurrenskraft.

7
8

6.2 Länsstyrelsen Gävleborg upphandlar och
genomför utbildningsinsatser och rådgivning inom
Greppa näringen för att lantbrukare på frivillig
väg ska uppfylla miljömålen på ett kostnads- och
produktionseffektivt sätt.
6.3 LRF Gävleborg bidrar med att samordna och
sprida faktaunderlag till jordbruksföretagen för att
göra tydligt vilka möjligheter och utmaningar en
omställning till ekologisk produktion innebär.
6.4 Länsstyrelsen upphandlar och genomför
utbildningsinsatser inom ekologisk produktion. Målet
är att omläggningen till ekologiskt lantbruk minst ska
uppnå nationella mål.

Sverige som ekoland - analys av ekologiskt lantbruk i Sverige
Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel
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6.5 LRF Gävleborg genomför informationsinsatser
om Greppa näringens rådgivningserbjudande till
jordbruksföretagen i länet.
6.6 LRF Gävleborg erbjuder information och
utbildning till livsmedelsproducenter för att öka
kunskapen om marknadens efterfrågan och
möjligheterna i att öka lönsamheten genom att
producera produkter som ger merbetalning.
6.7 Länsstyrelsen Gävleborg upphandlar och
genomför rådgivning och kompetensutveckling för
ökad produktion av grönsaker, frukt och bär.
6.8 Region Gävleborg stärker den regionala matens
roll i besöksnäringsföretagens erbjudande.
6.9 LRF Gävleborg och MatVärdens
projektverksamhet bjuder in grossist och
dagligvaruhandel till diskussion om hur de kan bidra till
att öka efterfrågan på hållbar mat från Gävleborg och
Sverige.
6.10 Kommunerna beaktar stadsnära odling i den
fysiska planeringen. Stadsnära odling är ett pedagogiskt
tillvägagångssätt för att skapa medvetenhet om
livsmedelsproduktion, men har även potential att bidra
till livsmedelsproduktion.
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Offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster ska styra mot och
motsvara samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd och miljö
Det är skillnad på vilka produktionsmetoder och
läkemedel som får användas i uppfödning och
livsmedelsproduktion i Sverige gentemot övriga
världen. Det är enklare att kontrollera reglernas
efterlevnad och att besöka producenter när livsmedel
produceras nära. Den offentliga upphandlingen
kan därför bidra till att öka efterfrågan på livsmedel
producerade i Sverige genom att ställa relevanta krav.
Offentliga aktörer bör exempelvis ställa krav på att
antibiotikaanvändningen ska vara i nivå med svensk
praxis. Antibiotikaresistens är ett av de största globala
hoten mot folkhälsan, begränsad användning är därför
en överlevnadsfråga.

Åtgärder
7.1 Region Gävleborg, MatVärdens projektverksamhet
och kommunerna möjliggör för länets livsmedelsföretag att delta i offentlig upphandling och kunna leverera
till den offentliga marknaden.
7.2 LRF Gävleborg erbjuder information, uppmuntrar
och understödjer Tidig dialog 9 med livsmedelsproducenter och offentliga upphandlare samt visar på goda
exempel.
7.3 Region Gävleborg och kommunerna arbetar för att
upphandlande enheters kompetens om offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster stärks, särskilt
gällande miljö, klimat, social hållbarhet och djurskydd.

Upphandlande aktörers kompetens om offentlig
upphandling av livsmedel och måltidstjänster behöver
stärkas liksom att små och medelstora leverantörer
ges bättre möjligheter att delta som anbudsgivare vid
offentlig upphandling. En förutsättning är att offentliga
upphandlare och leverantörer möts. MatVärden har
genom projektet Smak av Gävleborg varit en viktig
aktör i detta. Projektet har finansierats av Region
Gävleborg och Tillväxtverket.

7.4 Region Gävleborg och länets kommuner ställer
sådana krav i upphandlingen som leder till att andelen
svenska livsmedel i den offentliga livsmedelskonsumtionen ökar till minst 60 procent av inköpsvärdet.
7.5 Region Gävleborg och länets kommuner arbetar
för att andelen certifierade ekologiska produkter i den
offentliga livsmedelskonsumtionen ökar till det nationella målet om minst 60 procent av inköpsvärdet.
7.6 Region Gävleborg, Inköp Gävleborg och kommunerna följer upp i vilken utsträckning kravställningarna i
den offentliga upphandlingen uppfylls.

9

Tidig dialog
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Minska matsvinnet i
hela livsmedelskedjan
Matsvinn och dåligt nyttjade resurser är ett stort
globalt problem och Sverige är inget undantag. Det
förekommer i hela produktions-, försäljnings- och
konsumtionskedjan för livsmedel, men hushållen
står för den största delen. En tredjedel av den mat
som produceras i världen slängs i dag. Det globala
matsvinnet är världens tredje största utsläppare av
växthusgaser och svenskt matsvinn står för cirka
tre procent av de totala utsläppen av växthusgaser
i vårt land. Matsvinnet bidrar också till övergödning,
spridning av gifter och vattenbrist. 3 miljarder av
världens befolkning skulle kunna födas på den mat
som förfars och slängs. Detta är en stor och helt
onödig miljöbelastningen som borde kunna undvikas
med bättre resurshushållning.

Åtgärder
8.1 Region Gävleborg och kommunerna arbetar för
minskat matsvinn i livsmedelshanteringen.
8.2 LRF Gävleborg, Region Gävleborg och
kommunerna arbetar för en mer resurseffektiv
hantering av livsmedel i hela produktionskedjan.
8.3 MatVärden arbetar med matsvinnsproblematiken i
projektet Hållbar mat för framtiden.

Ett delmål till målet Hållbar konsumtion och
produktion i Agenda 2030 är att halvera det globala
matsvinnet per person i butik och i konsumentledet
samt minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan,
även förluster efter skörd. En nationell handlingsplan
för minskat matsvinn 2030, Fler gör mer, är
framtagen i ett samarbete mellan Livsmedelsverket,
Jordbruksverket och Naturvårdsverket. 10 Åtgärderna
i handlingsplanen visar på hur Sverige långsiktigt ska
arbeta med att förebygga och minska matsvinnet enligt
Agenda 2030.
Föreningen MatVärden driver projektet Hållbar mat
för framtiden, som finansieras av Region Gävleborg
och Tillväxtverket. Projektets inriktning är bland annat
matsvinn.

10

Fler gör mer – handlingsplan för minskat matsvinn 2030
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Öka möjligheten att göra medvetna
val som främjar hälsosamma matvanor
Åtgärder

Konsumenter bör ha ett högt förtroende för
livsmedel från länet och ges bättre möjligheter att
göra medvetna val. Informerade och medvetna
val inkluderar val utifrån t.ex. hälsa, klimat, miljö,
ursprung och etik. Under genomförda dialogmöten
har många lyft frågor om konsumentens kunskap om
livsmedelsproduktionen.

9.1 Region Gävleborg verkar för ökad kunskap
om måltidens och matens betydelse utifrån ett
hälsofrämjande och ett sjukdomsförebyggande
perspektiv.
9.2 Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, LRF
Gävleborg och MatVärdens projektverksamhet arbetar
för att visa på den regionala matens fördelar.

Regeringens långsiktiga mål är att sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation och i detta arbete
är skillnader i matvanor mellan olika grupper ett
viktigt område. På flera områden syns förbättringar i
levnadsvanor i Sverige, dock är variationen stor mellan
olika grupper t.ex. grupper med olika utbildningsnivå.

9.3 LRF Gävleborg erbjuder materialet Bonden i
skolan och utgör en resurs till länets skolor.

Bra matvanor främjar hälsa och förebygger ohälsa
och sjuklighet. Våra matvanor påverkas av en
rad faktorer, t.ex. tillgänglighet, tid, vana, social
och ekonomisk situation, pris, marknadsföring,
men också av smak och kunskap. Därför är
en ökad konsumentmedvetenhet och bra
konsumentupplysning viktig ur ett folkhälsoperspektiv.
Hälsofrämjande insatser inom exempelvis skolan
stärker förutsättningarna för en positiv utveckling
på området. Livsmedelsverket har i uppdrag att
genomföra informationsinsatser om hälsosamma
matvanor.
För att beskriva hur livsmedelskedjan fungerar finns
utbildningsmaterial framtaget av bland annat LRF och
BERAS international som är riktat till skolelever. 11, 12

11
12

Bonden i skolan
BERAS utbildningsprogram
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Öka fiskproduktionen och
möjligheterna till avsättning
Åtgärder

I den nationella livsmedelsstrategin beskrivs
förutsättningar för att möta ökad efterfrågan på marina
livsmedel. Yrkesfisket i Gävleborg och Sverige står dock
inför flera utmaningar. Antalet småskaliga kustfiskare
minskar stadigt och medelåldern stiger för varje år,
rekryteringen är alldeles för låg för att ersätta de som
slutar. Ökad förädling av produkterna är en möjlig väg
till förbättrad lönsamhet och ökad sysselsättning.

10.1 Länsstyrelsen Gävleborg och berörda kommuner
arbetar för livskraftiga fiskbestånd och en långsiktig och
hållbar fiskerinäring.
10.2 Länsstyrelsen Gävleborg prioriterar stöd till
rekrytering och/eller generationsskifte i den mån
medel finns.
10.3 Länsstyrelsen Gävleborg bidrar till att en nationell
förvaltningsplan för säl och skarv tas fram.

Övergödning, överfiske och våra utsläpp av miljögifter
har gjort Östersjön till ett hav i obalans, vilket påverkar
länets yrkesfiske. Dessutom har konkurrensen från säl
och skarv lett till mindre fångster, skadad fångst som
inte går att sälja, fördyrande fiskeredskap och att vissa
fångstmetoder har blivit omöjliga att använda. Ett allt
mer omfattande regelverk och införande av nya och
ökade avgifter försvårar för yrkesgruppen. Detta leder
också till en hög tröskel för nya fiskare att komma in i
branschen och den initiala investeringen kan bli allt för
hög. Regelverk utformas för att möta kravet på stora
aktörer och anpassas inte för det småskaliga kustfisket
i den utsträckning som skulle behövas. På grund av
att samordningen av råvarutransporter och förädlade
produkter saknas, samt problemen med regler kring
landning (föra i hamn) har yrkesfiskarna även svårt att
nå marknaden.

10.4 Högskolan i Gävle och företagare utvecklar
alternativa fiskeredskap för att klara angrepp från säl.
10.5 Länets kommuner arbetar för att fångsten lättare
kan landas av de småskaliga kustfiskarna.

Det finns goda möjligheter och intresse för att
utveckla landbaserat vattenbruk i vårt län. En metod
är akvaponik där fisk och grönsaker odlas i ett
slutet kretsloppssystem. Här kan nya produkter och
arbetstillfällen skapas på landsbygden.
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MÅL 11
Ta tillvara och utveckla den tillväxtpotential som finns i skogens skafferi
Åtgärder

Skogens produktion av livsmedel är en outnyttjad
resurs i vårt län. Bara några få procent av bären tas
till vara och över 90 procent ruttnar bort i skogen.
Många krogar efterfrågar produkter förädlade från
det skogen ger. Produkterna har dessutom en liten
miljöpåverkan samt bidrar till sysselsättning och
regional utveckling. Naturens skafferi är öppet för alla
så länge man förhåller sig till allemansrätten, men
kommersiellt nyttjande av annans mark ska ske i dialog
med markägaren.

11.1 MatVärdens projektverksamhet,
markägarorganisationer och företag inom branschen
arbetar för att öka tillvaratagandet av livsmedel från
skogen och utveckla förädlingen av produkter för såväl
inhemsk- som exportmarknad. Även Skogsstyrelsen är
en resurs i det här arbetet.
11.2 Jägareförbunden och LRF Gävleborg
arbetar för att förbättra förutsättningarna för
viltköttet att nå marknaden samt gynna dialogen
kring livsmedelsproduktion från skogsmark. Även
Skogsstyrelsen är en resurs i det här arbetet.

I den nationella livsmedelsstrategin påtalas att den
tillväxtpotential som finns i marknaden för svenskt
vilt bör tas till vara och att möjligheter till avsättning
av fällt vilt bör öka. Detta har även kommit upp
på de dialogmöten som utförts i länet. För att det
ska vara möjligt behöver det finnas en enkel och
säker hantering av den naturresurs som viltköttet
utgör. Jakt, handel, distribution och förädling av
viltkött och andra produkter av vilt måste utformas
så att livsmedelshygien och köttkvalitet säkras och
att så mycket som möjligt av djuret tas till vara.
Bestämmelser kring hantering av viltkött hanteras på
nationell nivå. Arbetet följs med intresse av exempelvis
Jägarförbunden och LRF Gävleborg.

11.3 Arbetsförmedlingen och Coompanion
tillvaratar möjligheter inom gruppen nyanlända för
kommersialisering av lokalproducerade livsmedel och
skogens produkter. I detta ingår utbildning, lagstiftning
och regler för företagande och arbetsgivaransvar. Även
Skogsstyrelsen är en resurs i det här arbetet.
11.4 Skogsstyrelsen samverkar med forskning på
området och bidrar till utveckling av olika metoder för
att tillvarata livsmedel från skogen.
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3 . 4 STRATE GISKT OMRÅDE KU NS KAP OCH INNO VATION

mellan leden i kedjan är avgörande för att utveckla
produkter och tjänster som ger lönsamhet i
råvaruproduktion, förädling och försäljning.
Företagsfrämjande aktörer på regional nivå ansvarar
för att fånga upp företagens behov och bidra till en
positiv utveckling. Genom att samverka med nationella
aktörer bidrar de även till att nationella satsningar inom
området kunskap och innovation kommer företagare i
Gävleborg till godo.

Den nationella livsmedelsstrategins övergripande mål
inom det strategiska området kunskap och innovation
är att stödja kunskaps- och innovationssystemet
för att bidra till ökad produktivitet och innovation
i livsmedelskedjan samt hållbar produktion
och konsumtion av livsmedel. Den nationella
livsmedelsstrategin riktar sig till den delen av kunskapsoch innovationssystemet som byggs upp av universitet,
forskning och innovationsstödjande aktörer av olika
slag. Det finns dock idag ingen aktör i Gävleborg
som långsiktigit arbetar med att knyta ihop de
livsmedelsproducerande företagen med aktörer inom
forskning. Det finns inte heller något sådant uppdrag
preciserat i den nationella livsmedelsstrategin.

Utbildningar av hög kvalitet och att bättre visa
på möjligheterna till jobb och företagande i
livsmedelskedjan är viktigt för att fler ska vilja arbeta
inom branschen. Att få tag på rätt kompetens är
grundläggande för möjligheterna att driva och utveckla
företag. I det regionala arbetet har förutsättningarna för
naturbruks-, restaurang- och livsmedelsprogrammen
och andra likvärdiga utbildningar visat sig vara något
som väcker stort engagemang och det prioriteras
därför i handlingsplanen.

Det finns stora möjligheter i att utveckla
innovationskraften i livsmedelskedjan och ett stort
ansvar vilar på företagen själva. 13 Ökade samarbeten

.

13

Insikter #10 Innovation (Macklean)
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Politiker, myndighetspersoner, konsumenter och marknadens aktörer har kunskap
om livsmedelsproduktionens betydelse för hållbar tillväxt i Gävleborgs län
Åtgärder

För att politiker och myndighetspersoner ska kunna
fatta beslut som leder till att målen i Gävleborgs
handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 20182030 uppnås måste de ha god kunskap om de
möjligheter som livsmedelskedjan innebär för att
skapa arbetstillfällen, nå relevanta miljömål, öka
självförsörjningsgraden och höja krisberedskapen inom
livsmedelsförsörjningen. Även marknadens aktörer
behöver ökad kunskap om hur livsmedelsproduktionen
bidrar till ökad ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet.

12.1 Kommunerna, LRF Gävleborg och
MatVärdens projektverksamhet arrangerar olika
informationsaktiviteter med syfte att öka kunskapen
om hela livsmedelskedjans betydelse.
12.2 Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg
erbjuder information till politiker om Gävleborgs
handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 20182030.
12.3 Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg
och länets kommuner ansvarar för att berörda
tjänstepersoner inom respektive organisation har
kännedom om Gävleborgs handlingsplan för Sveriges
livsmedelsstrategi 2018-2030.
12.4 LRF Gävleborg tar tillsammans med länets
kommuner ansvar för samverkan mellan olika aktörer
så att satsningar på ökad kontakt mellan grundskolan
och livsmedelskedjan genomförs
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Region Gävleborg, LRF Gävleborg, länets kommuner och utbildningsanordnare samverkar för förbättrade
förutsättningar för yrkesutbildningar från gymnasienivå och vidare inom hela livsmedelskedjan
Åtgärder

Möjligheterna att utbilda sig inom livsmedelskedjan
behöver förbättras och yrkesutbildningarnas status
höjas. Utbildningsanordnarna har lyft finansiering och
kort framförhållning från Arbetsförmedlingen som
problem i arbetet med att kunna erbjuda utbildning för
vuxna och vuxna nysvenskar. Att lyfta möjligheterna
i lantbruket och övriga livsmedelskedjan i olika
sammanhang är också viktigt för att få fler unga att
välja gymnasieprogram inom livsmedelskedjan.

13.1 LRF Gävleborg bjuder in Region Gävleborg,
kommunernas näringslivsavdelningar och exempelvis
Arbetsförmedlingen till samtal om
kompetensförsörjnings- och arbets-marknadsfrågor
för livsmedelskedjan. Mål och aktiviteter för ett
gemensamt arbete formuleras.
13.2 Region Gävleborg bereder plats för branschen
att informera kring framtida kompetensbehov för
arbetsförmedlare samt studie- och yrkesvägledare vid
arbetsmarknadsdagar.
13.3 Region Gävleborg och LRF Gävleborg
undersöker förutsättningarna att arrangera
en branschträff för att arbeta med frågor om
kompetensförsörjning.
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MÅL 1 4
Aktörerna i livsmedelskedjan etablerar nav där kompetensutveckling sker,
nätverk byggs och branschöverskridande samarbeten tar form
Åtgärder

Gävleborg ska vara en bra plats för
livsmedelsföretagande med företagsfrämjande
aktörer som hjälper företagare att starta och
utveckla sitt företagande och att ta idéer till
marknaden. För livsmedelsföretagen är det viktigt,
att utifrån de förutsättningar som finns i länet,
utveckla produkter för en marknad som blir allt mer
diversifierad. Etablerade nav kopplar ihop aktörerna
i livsmedelskedjan, underlättar samverkan och kan
med ett helhetsperspektiv driva på utvecklingen i hela
livsmedelskedjan på ett kraftfullt sätt.

14.1 Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, LRF
Gävleborg, Lantmännen och Högskolan i Gävle bjuder
in till ett samarbete för att effektivisera och förbättra
dialogen mellan aktörerna i livsmedelskedjan samt att
initiera forskningsområden.
14.2 Länsstyrelsen Gävleborg tar initiativ till ett VDnätverk för företagen i livsmedelskedjan.
14.3 LRF Gävleborg och MatVärdens
projektverksamhet arrangerar aktiviteter och
möten med syfte att skapa affärer mellan
livsmedelsproducenter, kockar, krögare, grossister och
handlare.
14.4 LRF Gävleborg initierar och informerar om
utbildningar för att utveckla företagandet och öka
samverkan i livsmedelskedjan för att möta framtidens
konsument.
14.5 Region Gävleborg och Länsstyrelsen
Gävleborg främjar näringslivsutveckling inom
livsmedelsproduktion och livsmedelsförädling genom
utvecklingsprojekt och företagsstöd.
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3 .5 F I N A N S I E R I N G A V
ÅT G Ä R D E R
Arbetet med handlingsplanens mål och åtgärder
kommer att ledas av Länsstyrelsen Gävleborg, Region
Gävleborg och LRF Gävleborg. Länsstyrelserna
har i Landsbygdsprogrammet 2014–2020 tilldelats
projektmedel för samarbetsåtgärder. Stödmedel finns
att söka för jordbruksföretag som genom samarbete
kan bredda sin verksamhet och till projekt som bidrar
till att uppnå målen i livsmedelsstrategin. Berörda
aktörer är både offentliga och privata. Samverkan
mellan länsstyrelser och regionalt utvecklingsansvariga
ska särskilt uppmärksammas. Det finns därför pengar
för både generella och mer specifika insatser i
livsmedelskedjan.
Förutom speciella medel för livsmedelsstrategin finns
det på Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och
länets kommuner andra företagsfrämjande stöd.
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4 Nationella och
regionala mål och
strategier

MILJÖMÅL
I genomförandet av handlingsplanen berörs flera
av Sveriges miljömål. För att nå målet Ett rikt
odlingslandskap är livskraftigt och hållbart jordbruk
helt avgörande. Andra miljömål som omfattas av
åtgärderna i handlingsplanen är Ingen övergödning,
Begränsad klimatpåverkan, Levande sjöar och
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande
våtmarker, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges
livsmedelsstrategi 2018–2030 tar hänsyn till nationella
och regionala mål och strategier. För att uppnå
önskade resultat måste länet styras mot en hållbar
utveckling, såväl ur ett ekonomiskt, miljömässigt
som socialt perspektiv. De strategier som har störst
påverkan på det regionala utvecklingsarbetet beskrivs
här kortfattat.

kust och skärgård. 15

RE G I O N A L UT VE C K L I N G S S T R A T E GI (R U S )
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett
regionalt styrdokument som visar inriktningen för
Gävleborgs arbete inom hållbar regional utveckling.
Strategin ska beskriva regionens utvecklingsambitioner
och peka på vilka prioriteringar och insatser som ska
genomföras i länet i samarbete med andra parter.
RUS fungerar som ett paraply över regionala och
lokala planer samt program, däribland Gävleborgs
handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi
2018-2030. De tre hållbarhetsperspektiven; social,
miljömässing och ekonomisk hållbarhet, ska integreras
i allt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete. Det
innebär i såväl analyser, strategier, program som
insatser. 16

A GEND A 2030
FN:s Agenda 2030 är en agenda för förändring mot
ett hållbart samhälle. Alla världens länder berörs i
den globala omställningen. Handlingsplanen bidrar
till måluppfyllnad inom till exempel mål 1, avskaffa
hunger, mål 7, modern energi för alla, mål 8, produktiv
sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla,
mål 12, hållbar konsumtion och produktion, mål
13, bekämpa klimatförändringarna samt mål 15,
landbaserade ekosystem. 14

Agenda 2030
Sveriges miljömål
16
Regional utvecklingsstategi
14
15
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RE G I O N A L K L I M A T - O C H
E N E R G I S T R A T E GI
Länsstyrelsen Gävleborgs Klimat- och
energistrategi från 2008 syftar till att minska
klimatförändringar, främja energiomställning,
energieffektivisering och effektivare
transportsystem samt öka andelen förnybar energi
i länet. Under 2018 har arbetet med revidering
startat.

EN S A M M A N H Å L L E N P O L I T I K
FÖR S V E R I G E S L ANDSB Y GDER
– F Ö R ET T S V E R I G E S O M
HÅLLER IHOP
I regeringens proposition 2017/18:179 föreslås
övergripande mål för en sammanhållen
landsbygdspolitik. Det avser livskraftig landsbygd
med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete,
boende och välfärd som leder till en långsiktigt
hållbar utveckling i hela landet. 17

17

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder
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5 Nulägesbeskrivning

minskat under de senaste tio åren med 24 procent. Av
åkerarealen om cirka 66 500 ha används 63 procent för
grovfoderproduktion. Spannmål odlas på 24 procent
av åkerarealen. Odling av oljeväxter, trindsäd, potatis
och grönsaker finns men är inte omfattande. Arealen
jordbruksmark i länet har minskat med 2 242 ha mellan
2010 – 2017. På 28 procent av gårdarna finns någon typ
av djurproduktion med nötkreatur, på 14 procent finns
lammproduktion. Gris och fjäderfä är mindre vanligt.
Under perioden 2007–2017 har antalet mjölkföretag
minskat med 51 procent. Det finns idag 132 gårdar med
mjölkproduktion. Antalet kor och antal nöt är 41 800.
Trots minskningen av antalet mjölkkor i länet är det totala
antalet kor lika stort som för tio år sedan då antalet dikor
ökat.

JORDBR UKSMARK
Jordbruksmark är en ändling resurs. Förutom humus,
mikroorganismer och mineraler består odlingsjord
av luft och vatten. Vid exploatering förstörs dessa
funktioner för all framtid och jorden kan inte användas
för odling. Vi har därför ett stort ansvar att förvalta
jordbruksmarken.
Klimatförändringar förväntas ge extremväder med
både torka och ökad nederbörd som följd. Underhåll
av diken och dräneringssystem blir därför viktiga.
I många odlingsområden i länet finns bra tillgång
till vatten från sjöar och större vattendrag, men
bevattningsdammar kan trots allt bli aktuella i framtiden.
Möjlighet till bevattning är en viktig åtgärd i att kunna
öka livsmedelsproduktionen. Det är viktigt med en god
näringsbalans i odlade arealer. Även markens pH-värde
är avgörande för att jordens olika mineraler ska vara
tillgängliga för växter.

TRÄDGÅRD
Trädgårdsproduktionen bedrivs genom växthusodling
och frilandsodling. Frilandsodlingen idag drivs i
huvudsak av flera mindre odlare med ett stort urval
av köksväxter på friland. Bärodlingen är i huvudsak
jordgubbsodling. Både arealer och antal företag
med trädgårdsodling har varit minskande men har
stabiliserats på senare år. Flera kommuner planerar
också större satsningar på växthusodling för att bland
annat utnyttja restvärme från industrin.

L A N T B R UK
Jord- och skogsbruk bedrivs i många fall inom samma
företag och skogsbruket är ett betydande komplement
och finansieringskälla. Medelåldern för lantbrukare i
Gävleborg är hög. Statistik från 2016 visar att 4 885
personer är stadigvarande sysselsatta inom lantbruk,
varav 45 procent är kvinnor och 55 procent är män.
Sett till årsverken utgörs kvinnornas andel endast till 34
procent. En trolig förklaring till detta är att fler kvinnor än
män väljer ett jobb utanför gården.

Det finns odlarkunskaper hos människor som kommit
till Sverige från andra länder. Det är viktigt att dessa
människor får information om möjligheterna i
livsmedelskedjan. Made in Högbo är en satsning där
bland annat nyanlända från olika länder odlar, föder
upp djur och förädlar livsmedel samtidigt som de
utvecklar sina språkkunskaper i svenska. Projektet
har inspirerat fler företag att ta fram smakfulla
produkter samtidigt som det bidrar till integration och
sysselsättning.

Antalet lantbruksföretag år 2016 var 2117 stycken
med en medelareal på 31,5 ha. Antalet företag har
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FI SK E

BESÖKSNÄRING

I länet finns 57 fiskelicenser. Länets fiske är småskaligt,
fiske med nät och fasta redskap efter lax, sik och
strömming är vanligast. Det finns en mindre trålare
inriktad på strömmingsfiske. Beslut om begränsningar
av laxfisket har drabbat näringen hårt då reglerna som
begränsar användningen av fasta redskap även hindrar
fiske på andra arter än lax. Det finns en god efterfrågan
på lokalt fångad och förädlad fisk men yrkesfiskarna
efterfrågar bättre möjligheter till försäljning.
Förädlingsgraden av fiskprodukter är hög och de lokalt
producerade livsmedelsprodukterna är av hög kvalitet.
Utöver yrkesfisket finns det ett växande intresse för
landbaserad fiskodling i flera av länets kommuner.

Gävleborgs besöksnäringssiffror har sakta men
säkert ökat de senaste åren och har potential
till stor ökning. Regionen hade 2017 cirka 6,4
miljarder kronor i turistisk omsättning och cirka
3 miljoner gästnätter. Gävleborgs position och
konkurrenskraft som måltidsdestination ska stärkas.
Aktörer inom besöksnäringen ska tillsammans
med livsmedelsföretag utveckla nya, hållbara matoch dryckesupplevelser. Region Gävleborg leder
arbetet i samverkan med kommunerna, föreningen
Matvärden, besöksnäringsföretag, restauranger och
matproducenter.

FÖ R Ä D L I N G
Lokal livsmedelsförädling är en möjlighet att ta
tillvara på det växande intresset för matens ursprung.
Föreningen MatVärden och projektet Smak av
Gävleborg har gjort ett värdefullt arbete för att stötta
och inspirera livsmedelsproducenter. Det handlar om
småskalig men även storskalig produktion, förädling,
försäljning, besöksnäring och upphandling. En
nationell undersökning från LRF:s visar att 70 procent
av mathantverkarna vill investera i sin verksamhet de
närmsta tre åren.
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6 Livsmedelsförsörjning och
regional krisberedskap

I slutet av 1980-talet avvecklades alla statliga
beredskapslager och i samband med Sveriges inträde i
EU har även självförsörjningsmålet för kris- och fredstid
avvecklats. Rent praktiskt har statliga beredskapslager
varit ineffektiva eftersom de varit dyra och inte
tillräckliga om de skulle behövas. De lager som finns i
landet idag är helt i privat regi.

Livsmedelsproduktionen har varit stadigt minskande
i Sverige samtidigt som befolkningen ökat. I januari
2017 blev vi fler än tio miljoner invånare i Sverige. Om
knappt tio år, 2026, beräknas folkmängden ha passerat
11 miljoner. Om vårt land ska ta ansvar för att säkert
näringsförsörja hela sin befolkning är tiden inne för
att produktionsminskningen ska vändas till en tydlig
produktionsökning.

Det finns begränsade drivmedelslager som motsvarar
90 dagars förbrukning. De är dock inte avsedda
för lantbruk och endast 70 procent av dem finns i
Sverige, resten utomlands. Som en del av energi- och
klimatarbetet pågår ett arbete för att svenskt lantbruk
ska bli fossilfritt 2030. Den utvecklingen ger möjlighet
att minska lantbrukets sårbarhet för nationella såväl
som internationella kriser.

Svensk jordbrukspolitik har under efterkrigstiden
drivit storleksrationalisering och specialisering
för att klara den ekonomiska konkurrensen från
andra länder. Sedan Sverige blev medlem i EU har
strukturrationaliseringen fortsatt samtidigt som
beroendet av importerade insatsvaror och livsmedel
ökat. Sett till den totala livsmedelskonsumtionen,
där även kaffe och andra produkter som inte kan
produceras i Sverige är inkluderade, är Sveriges
självförsörjningsgrad i dagsläget cirka 50 procent.
Andelen svensk konsumtion som utgörs av råvaror
med svenskt ursprung är exempelvis omkring 55
procent för nötkött, 80 procent för mjölk, 125 procent
för spannmål vid ett normalår samt drygt 70 procent
för griskött. Vid en avstängning av transporter till
butiker kommer hyllorna dessutom bli tomma på några
få dagar.

I Försvarsberedningens rapport, Ds 2017:66
Motståndskraft, Inriktningen av totalförsvaret och
utformningen av det civila försvaret 2021–2025,
finns rekommendationer att landet ska ha en
livsmedelsberedskap för tre månader. Det yttersta
ansvaret för att tillgodose livsmedelsförsörjningen på
lokal nivå åligger kommunerna. Av 3 kap. 3§ i lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap framgår att kommunen under höjd
beredskap eller när ransoneringslagen i annat fall
tillämpas ska vidta de åtgärder som behövs för
försörjningen med nödvändiga varor.
Mot bakgrund av det som beskrivits ovan finns några
centrala beredskapsfrågor som beaktas i Gävleborgs
handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi,
se följande sex punkter som är kopplade till
handlingsplanens mål. För att vara bättre förberedda
på kriser, som påverkar tillgången till nödvändiga
livsmedel, måste försörjningsförmågan öka
väsentligt på flera områden, såväl inom Sverige som
i Gävleborg. För att detta ska vara möjligt krävs att

Efter första världskriget inrättades beredskapslager för
livsmedel. Tanken var att landets invånare vid behov
skulle kunna näringsförsörjas med tillräckligt många
kalorier. Alla olika typer av livsmedel som fanns i
fredstid magasinerades därför inte i beredskapslagren.
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hela samhället engageras. Här är alla företag, såväl
småskaliga som storskaliga, viktiga för att upprätthålla
försörjningsförmågan.

4. För att det ska vara möjligt att öka
livsmedelsproduktionen i länet är det viktigt
med kunskaper och förståelse för delarna i
livsmedelskedjan. Det betyder att tillräckliga
produktionskunskaper finns hos alla i samhället
som skapar förutsättningar för livsmedelsproduktion
och för ökad livsmedelsberedskap. Myndigheter,
tjänstepersoner, politiker, företag och konsumenter ska
ta beslut som bidrar till säkrare livsmedelsförsörjning
i framtiden. Vår livsmedelsförsörjning ska inte vara
beroende av världsmarknaden eller tillgången till
råmaterial som inte kan produceras i Sverige.

1. Jordbruksmark är en ändlig resurs som ska finnas
kvar i framtiden. Detsamma gäller för rent vatten och
viktiga ekosystemtjänster. Vid en krissituation kommer
produktionsförutsättningarna att ändras och mer mark
än idag kommer att behövas för odling. Det krävs att
det finns efterfrågan redan i vardagen för att bättre
säkerställa tillgången även vid störningar i samhället.
När bristsituationen väl är ett faktum är det för sent att
tänka om. Krisberedskap bygger vi här och nu. Det är
också viktigt att alla skyddsvärda vattentäkter, befintliga
och potentiella, är säkra för framtiden.
(Mål 1 och 2).

Det behövs också utbildning och utbildningsplatser för
blivande företagare och arbetstagare inom jordbruk,
djurproduktion, fiskeri och livsmedelsförädling för att
säkra produktionen i framtiden. (Mål 4, 12 och 13).

2. Lantbrukets beroende av utländska insatsvaror i form
av drivmedel, mineralgödsel, utsäde, växtskyddsmedel
samt kraftfoder till produktionsdjur ska minska. Det
görs dels genom omläggning till mer balanserade
produktionssystem som till exempel ekologisk odling,
dels genom inhemsk produktion av insatsvaror
inklusive produktion av ickefossila drivmedel. I
Gävleborg ska grödor och djurhållning som passar
våra områden prioriteras, exempelvis vallodling
och idisslare. En ökad produktion av insatsvaror till
livsmedelskedjan ger positiva effekter på sysselsättning
i länet och en ökad försörjningstrygghet. (Mål 6 och 7).

5. Samarbete behövs i hela livsmedelskedjan, där är
inte minst grossist- och detaljhandelsledet viktigt.
Grossistledet svarar för en stor del av den lagring som
finns av livsmedel. Genom samarbeten med samhället
kan de fördelar som fanns tidigare genom statliga
beredskapslager uppnås genom samarbeten med
privata aktörer. Fungerande distribution av livsmedel
till den slutliga konsumenten är viktig i kristid. Det är
därför viktigt att samhället stöttar ett väl utbyggt nät av
livsmedelsbutiker. (Mål 6).
6. Planering för att klara krissituationer, både kortare
och längre är viktigt för alla aktörer i livsmedelskedjan.
Ett första steg är att medvetandegöra alla inblandade
om att en kris kan uppstå. Genom att starta en
diskussion om hur man till exempel på gårdsnivå kan
öka motståndskraften mot en kris har mycket vunnits.
(Mål 12).

3. I Gävleborg finns utrymme för både stora och små
jordbruksföretag. Geografiskt koncentrerad produktion
ökar beroendet av transporter. Detsamma gäller
för företag som förädlar livsmedel. För att minska
transportberoendet behövs både fler företag som
producerar livsmedel och fler företag som förädlar
livsmedel. (Mål 5, 11, 12 och 14).
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Genomförande
av handlingsplanen
Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg
och LRF Gävleborg, är de regionala aktörerna
och samverkansparterna som kommer att
samordna genomförandet, uppföljningen och
utvärderingen av Gävleborgs handlingsplan
för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030.

UPPFÖLJNING
Samverkansparterna kommer att göra årliga
uppföljningar av handlingsplanen för att
se hur långt länet har nått i förhållande till
uppsatta mål.
Agenda 2030, miljömålen och energi- och
klimat följs upp i andra system.

Uppföljning och utvärdering av
handlingsplanens åtgärder är betydelsefullt
för att tydliggöra resultat och ange riktning
för fortsatta insatser. Återkoppling behövs
för att bidra till fortsatt engagemang för
handlingsplanens genomförande. All
uppföljning och utvärdering presenteras på
hemsidan:
www.livsmedelsstrategigavleborg.se

UT V Ä R D E R I N G
Utvärdering och eventuell revidering
ska göras år 2020, 2024 och 2028,
slututvärdering efter år 2030.
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Yttrande om kommunal livsmedelsstrategi.
Inför framtagandet av en kommunal livsmedelsstrategi har jag
läst och tagit del av den regionala handlingsplanen för nationell
livsmedelsstrategi för Region Gävleborg.
https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utvecklingsamverkan/miljo-energi-och-klimat/livsmedelsstrategigavleborg/
Jag ser inga hinder för LRF verksamhet att den regionala
handlingsplanen också blir Ockelbo kommuns handlingsplan
inom ramen för en nationell livsmedelsstrategi.
Ockelbo LRF önskar att kommunen antar den regionala
handlingsplanen utan förbehåll. Vidare att detta yttrande
kompletteras med ett gemensamt undertecknat yttrande utav
de aktörer som varit delaktiga i detta arbete där vi ställer oss
bakom den kommunala handlingsplanen.
Ockelbo LRF anser vidare att det idag divergerar mellan flera
uppfattningar som kommunen uttryckt och innebörden i den
regionala handlingsplanen.
Exempel på dessa är skillnader som återfinns i
Mål 1 – Jordbruksarealen i länet skall inte minska, hävdande av
nuvarande jordbruksmark. Kommunen vill inte förtäta
nuvarande bebyggelse eller bebygga skogsmark utan förordar
jordbruksmark för bebyggelse.
Mål 2 – Vatten som livsmedel och produktionsresurs skall
värnas. Utrivning av dammar och fria vandringsvägar i
Testeboån är i direkt motsats till livsmedelsstrategins
produktionsmålsättningar.
Mål 4 – Tillsynsarbetet skall leda till näringslivsutveckling inom
livsmedelskedjan. Stuprörsförvaltning – ej kännedom om
helheten vid tillsynsarbete m.a.a olika arbetsområden.
Mål 10 – Öka fiskproduktionen och möjligheterna till avsättning.
Målet gäller On-Land odling i bassäng, ej fisketurism som
kommunen uttryckt.
Avslutningsvis anser vi att avsnittet livsmedelsförsörjning och
regional krisberedskap behöver implementeras i ett särskilt
arbete i den kommunala handlingsplanen

Namn

Fredrik Almér

Titel/verksamhet

Ordförande Ockelbo LRF

Datum

2020-05-05
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Yttrande om kommunal livsmedelsstrategi.
Inför framtagandet av en kommunal livsmedelsstrategi har jag
läst och tagit del av den regionala handlingsplanen för nationell
livsmedelsstrategi för Region Gävleborg.
https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utvecklingsamverkan/miljo-energi-och-klimat/livsmedelsstrategigavleborg/
Jag ser inga hinder för min verksamhet att den regionala
handlingsplanen också blir Ockelbo kommuns
livsmedelsstrategi. Av vad jag kan se strider inte
handlingsplanen mot Ockelbos kommande
översiktsplanearbete. När det handlar om målen som rör
exploatering verkar det heller inte finnas några tvingande ordval
som låser eller begränsar oss i ett senare skede. Det är viktigt
att de ställningstaganden vi gör genom att anta den regionala
livsmedelsstrategin inte styr, begränsar eller försvårar
översiktsplanearbetet i det här skedet. Om gruppen som
arbetar med livsmedelsstrategin gör en annan tolkning av
målen, dvs att målen faktiskt begränsar ett
översiktsplanearbete, är det viktigt att det framkommer.
Särskilda kommentarer:
Mål 1.1 och 1.2, s. 10
Jordbruksarealen i länet ska inte minska.
Kommentar: Ockelbo har många förutsättningar som formar
planeringen och till viss del styr vad som är möjligt att bebygga
och inte, både i form av riksintresse och allmänna intressen.
Jordbruksmark är en sådan förutsättning som omger mycket av
den befintliga bebyggelsen. Samtidigt har kommunen krav på
sig att tillgodose behovet av bostäder och andra
samhällsviktiga funktioner. Ockelbo kommer snart att starta
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Inom det arbetet
kommer kommunen att hantera hur vi ska tänka kring
exploatering kring viss jordbruksmark. Det kan hända att
arbetet visar att vi måste exploatera viss jordbruksmark för att
exempelvis kunna tillgodose behovet av bostäder. Inom
översiktsplanearbetet kommer vi i så fall se över vilken
jordbruksmark som utifrån kommunens perspektiv kan vara
aktuellt att exploatera, och motivera varför de samhällsviktiga
funktionerna inte kan byggas på någon annan plats.
Som jag bedömer det finns det dock inget i de åtgärder som
listas i den regionala handlingsplanen som går emot det
kommande översiktsplanearbetet eller låser oss på något sätt.
Kommunen ska ta stor hänsyn till jordbruksmarken, det står
ingenting om att vi inte kan exploatera delar av den om
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nödvändigt. Hur detta går till regleras i plan- och bygglagen och
miljöbalken.
Översiktsplanearbetet kommer att visa om det är nödvändigt för
kommunen att exploatera viss jordbruksmark. Om gruppen som
arbetar med livsmedelsstrategin gör en annan tolkning av
målen, dvs att ett antagande av målet skulle innebära att
översiktsplanearbetet begränsas eller försvåras därför att
kommunen i det här skedet gör ett tydligt ställningstagande om
att inte exploatera jordbruksmark, bör målet skrivas om.
Mål 6.10, s. 17
Kommunerna beaktar stadsnära odling i den fysiska planering.
Kommentar: Målet följer inriktningen för arbetet med den nya
översiktsplanen där vi bland annat kommer att utveckla riktlinjer
för stadsnära grönska, ekosystemtjänster mm. med
förhoppningen att det ska bli en integrerad del av den fysiska
planeringen.
Namn:
David Eriksson
Titel:
Samhällsplanerare och projektledare Ockelbos nya
översiktsplan, Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning (plan- och bygg)
Datum:
2020-05-05
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Yttrande om kommunal livsmedelsstrategi.
Inför framtagandet av en kommunal livsmedelsstrategi har jag
läst och tagit del av den regionala handlingsplanen för nationell
livsmedelsstrategi för Region Gävleborg.
https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utvecklingsamverkan/miljo-energi-och-klimat/livsmedelsstrategigavleborg/
Jag ser inga hinder för min verksamhet att den regionala
handlingsplanen också blir Ockelbo kommuns
livsmedelsstrategi.

Namn; Johan Callenmark
Titel/verksamhet, Förvaltningschef Socialförvaltning
Datum 4/5 2020
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Yttrande om kommunal livsmedelsstrategi.
Inför framtagandet av en kommunal livsmedelsstrategi har jag
läst och tagit del av den regionala handlingsplanen för nationell
livsmedelsstrategi för Region Gävleborg.
https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utvecklingsamverkan/miljo-energi-och-klimat/livsmedelsstrategigavleborg/
Jag ser inga hinder för min verksamhet att den regionala
handlingsplanen också blir Ockelbo kommuns
livsmedelsstrategi.

Namn Mia Lindblom
Titel Säkerhetschef
Datum 2020-05-04
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Yttrande om kommunal livsmedelsstrategi.
Inför framtagandet av en kommunal livsmedelsstrategi har jag
läst och tagit del av den regionala handlingsplanen för nationell
livsmedelsstrategi för Region Gävleborg.
https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utvecklingsamverkan/miljo-energi-och-klimat/livsmedelsstrategigavleborg/
Jag ser inga hinder för min verksamhet att den regionala
handlingsplanen också blir Ockelbo kommuns
livsmedelsstrategi.

Namn: Mimmi Ekström
Titel/verksamhet: Näringslivschef, näringslivsenheten
Datum: 2020-05-04
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Yttrande om kommunal livsmedelsstrategi.
Inför framtagandet av en kommunal livsmedelsstrategi har jag
läst och tagit del av den regionala handlingsplanen för nationell
livsmedelsstrategi för Region Gävleborg.
https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utvecklingsamverkan/miljo-energi-och-klimat/livsmedelsstrategigavleborg/
Jag ser inga hinder för min verksamhet att den regionala
handlingsplanen också blir Ockelbo kommuns
livsmedelsstrategi.

Namn David Hedman
Titel Teknisk Chef
Datum 2020-05-06
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Yttrande om kommunal livsmedelsstrategi.
Inför framtagandet av en kommunal livsmedelsstrategi har jag
läst och tagit del av den regionala handlingsplanen för nationell
livsmedelsstrategi för Region Gävleborg.
https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utvecklingsamverkan/miljo-energi-och-klimat/livsmedelsstrategigavleborg/
Jag ser inga hinder för min verksamhet att den regionala
handlingsplanen också blir Ockelbo kommuns
livsmedelsstrategi.

Åsa Holmberg
Miljöstrateg, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
2020-05-06

146

1 (1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-03
Utbildnings- och kulturnämnden

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
§ 38

Dnr 2020/00107

Livsmedelsstrategi för Ockelbo kommun
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att Gävleborgs
handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi antas som Livsmedelsstrategi
för Ockelbo kommun.
Ärendebeskrivning
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 har
tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Gävleborg och LRF
Gävleborg. I Ockelbo kommun föreslår vi att vi i nämnderna och
kommunfullmäktige antar den Regionala handlingsplanen som Ockelbo
kommuns livsmedelsstrategi. Vi gör det för att förtydliga att beredskap,
livsmedelsföretagande och en god miljö är viktigt i Ockelbo kommun.
Beslutsunderlag
Förslag på Kommunal livsmedelsstrategi, projektplan, tidsplan.
Yttranden från berörda verksamheter och intressenter.
Inlägg
Tove Lindström (MP)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-05-17

Referens

UKN 2020/00107

Kostenheten
Ahlbom, Per, 070-1604130
per.ahlbom@ockelbo.se
UKN

Livsmedelsstrategi för Ockelbo kommun
Förslag till beslut
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att Gävleborgs
handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi antas som Livsmedelsstrategi
för Ockelbo kommun.
Sammanfattning av ärendet
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 har
tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Gävleborg och LRF
Gävleborg. I Ockelbo kommun föreslår vi att vi i nämnderna och
kommunfullmäktige antar den Regionala handlingsplanen som Ockelbo
kommuns livsmedelsstrategi. Vi gör det för att förtydliga att beredskap,
livsmedelsföretagande och en god miljö är viktigt i Ockelbo kommun.

Beslutsunderlag
Förslag på Kommunal livsmedelsstrategi, projektplan, tidsplan.
Yttranden från berörda verksamheter och intressenter.

Ärendet
Vi är allt fler som vill veta var maten kommer ifrån. Mat är livsviktigt och
det vi äter berättar något om oss, vår natur och vår kultur. Mat med identitet
och mångfald är också delar av regioners och kommuners attraktionskraft.
Sveriges och Gävleborgs läns livsmedelsproduktion har under många år
minskat. Det beror på omställningar i samhället, men också på grund av
prispress och ökad konkurrens utifrån. Nu finns Sveriges livsmedelsstrategi
med mål om att öka den svenska livsmedelsproduktionen.
Livsmedelsstrategin ska bidra till:
 Hållbar utveckling i hela landet.
 Att skapa tillväxt och sysselsättning.
 Att både konventionell och ekologisk produktionsökning
stämmer överens med konsumenternas efterfrågan.
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 Att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar.
 Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 har
tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Gävleborg och LRF
Gävleborg. I arbetet har länets kommuner, företagare och olika föreningar
varit med i ett stort antal dialogmöten.
I Ockelbo kommun föreslår vi att vi i nämnderna och kommunfullmäktige
antar den Regionala handlingsplanen som Ockelbo kommuns
livsmedelsstrategi. Vi gör det för att förtydliga att beredskap,
livsmedelsföretagande och en god miljö är viktigt i Ockelbo kommun.
Framtagandet av Ockelbo kommuns livsmedelsstrategi har skett genom ett
antal projektmöten och workshops samt ett remissförfarande med berörda
verksamheter. De som på olika sätt deltagit i projektet har varit:


Per Ahlbom, kostchef Ockelbo kommun



Nanna Jan-Ers, projektledare, Länsstyrelsen



Åsa Holmberg, miljöstrateg, Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning



David Eriksson, samhällsplanerare, Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning



Fredrik Almér, ordförande LRF Ockelbo, dikoproducent



Sven-Ullrich Olsson, MatVärden projektet offentlig upphandling,
köttbonde, LRF



David Hedman, teknisk chef Ockelbo kommun



Malin Höcke, LRF Ockelbo



Mia Lindblom, säkerhetschef Ockelbo kommun



Mimmi Ekström, näringslivschef Ockelbo kommun



Magnus Jonsson, kommunalråd Ockelbo kommun



Lars Sjödin, kommunchef Ockelbo kommun



Carita Carter, verksamhetsstöd & upphandlingssamordnare Ockelbo
kommun

Ökad hållbar produktion av livsmedel ger många vinster för länet och för
Ockelbo kommun. God och hälsosam mat, fler företag, nya jobb och ett rikt
odlingslandskap är några av de mest självklara fördelarna. När mer mat
produceras i vårt län och vår kommun ökar vi vår civila beredskap och
sårbarheten i livsmedelskedjan minskar. Livsmedel som produceras och
konsumeras nära ger ökad medvetenhet om matens betydelse.
Gävleborg och Ockelbo kommun ska vara en bra plats för
livsmedelsföretagande och fler ska veta mer om livsmedelskedjan, det har
varit drivkrafterna när vi har arbetat fram handlingsplanen. Kreativa möten i
länets alla kommuner med människor som på olika sätt har kopplingar till
mat har format handlingsplanens mål och åtgärder.
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Vi har valt att kalla framtagandet av denna livsmedelsstrategi för fas 1. Det
är processen fram till ett beslut i kommunfullmäktige. Därefter börjar arbetet
med fas 2, att identifiera och arbeta med lokala aktiviteter. I fas 2 kommer vi
att behöva enas om arbetssätt, resurser, måltal, uppföljning, tidsplaner och en
mängd andra saker. Detta senare arbete i fas2 omfattas inte av detta förslag.

Per Ahlbom
Kostchef/Simhallschef

per.ahlbom@ockelbo.se
0701604130

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-24

Referens

KS 2020/00624

Kommunkontoret
Sen Thakuri, Ann-Charlott, 0297-55416
ann-charlott.sen_thakuri@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Riktlinjer för systemförvaltning
- antagande av systemförvaltningsmodell för Ockelbo
kommun
Förslag till beslut
1. Ockelbo kommun antar Gävle kommuns systemförvaltningsmodell.
2. Modellen ägs av kommunchef. Respektive förvaltningschef utser en

representant som ingår i gemensam förvaltningsgrupp för
modellen. Styrgrupp är kommunledningsgruppen.
3. Kommunens samtliga IT-stöd ska
ha en dokumenterad systemförvaltningsorganisation med
utsedda roller.
4. Respektive chef ansvarar för att systemförvaltningsmodellen
efterlevs.

Sammanfattning av ärendet
Inledning

Systemförvaltning innebär att aktivt arbeta för att se till så att de IT-stöd vi
har inom kommunen möter verksamheternas behov, nu och i framtiden. En
tydligt beskriven systemförvaltning innebär ordning och reda. Den ger bättre
förutsättningar för ledning och styrning av de resurser som krävs för att
upprätthålla och utveckla systemen, såväl ekonomiska som
personella. Tydlighet betyder enklare vardag för våra medarbetare. Genom
god planering minskar risken för störningar för våra verksamheter - både på
kort och lång sikt.
Systemförvaltning som är mål- och verksamhetsstyrd ger ökad möjlighet att
lyckas med våra digitaliseringsuppdrag.
Systemförvaltning är också en viktig del av informationssäkerhetsarbetet
samt uppfyllandet av andra generella lagar och förordningar som
exempelvis dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling,
offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen, men
även lagstiftningar såsom socialtjänstlagen och skollagen.

Nuläge och behov

Ockelbo kommun arbetar redan idag med systemförvaltning. De roller och
ansvar som finns gemensamt beslutade är de som beskrivs i kommunens
Informationssäkerhetspolicy som antogs av KF i december 2014. Det finns
dock ett behov av att förtydliga dessa och även införa några för
verksamheterna nya roller.
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För att systemförvaltning ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt i hela
kommunen behöver vi skapa samsyn kring de olika rollerna inom
systemförvaltningsarbetet samt vilka ansvar och befogenheter dessa i
praktiken innebär. Det behövs även gemensamma arbetssätt, mallar, termer
och begrepp samt etablerade kontaktytor samt samarbets- och
beslutforum. Dessa beskriver hur arbetet ska organiseras och hur
samspelet mellan verksamheterna och IT fördelas och fungerar.
Vi behöver även ta fram och kontinuerligt arbeta med och enligt
systemförvaltningsplaner för alla IT-stöd i verksamheterna.
Begreppet IT-stöd är omfattande och kan vara allt ifrån större
verksamhetssystem till mindre stödsystem, e-tjänster, molntjänster,
applikationer mm.

Framtid

För att nå detta behöver vi anta en systemförvaltningsmodell som gäller för
hela kommunen.
I Gävle kommun har man antagit en systemförvaltningsmodell som allt fler
verksamheter arbetar efter. Eftersom Ockelbo kommun har drift och support
av vår IT-miljö gemensamt med Gävle kommun har vi stor nytta av att
arbeta efter och i samma modell som dem.
Gävle kommuns systemförvaltningsmodell bygger på den etablerade
modellen PM3 med lokala anpassningar. Ramverket är givet, medan mindre
förnyelse- och förbättringsarbeten av modellen sker i takt med yttre och inre
förändringar.
Vid ett antagande av Gävle kommuns systemförvaltningsmodell skulle vi
förutom att ha ett gemensamt och därmed förenklat arbetssätt även kunna
dra fördel av de förändringar som görs i modellen. De medarbetare som
arbetar inom systemförvaltning har möjlighet att delta i gemensamma
samarbetsforum och utbildningsinsatser.
Dock behöver även själva systemförvaltningsmodellen ägas och förvaltas i
Ockelbo kommun så att vi arbetar efter den på ett enhetligt sätt
i kommunen. För att modellen ska fungera i våra verksamheter
kommer även vi att behöva göra lokala anpassningar och etablera en
organisation som möter våra behov.
Ramverket i modellen ägs av kommunchef och ansvar för att detta efterlevs
ligger på respektive chef.
Varje förvaltningschef utser varsin representant som ingår i
en gemensam förvaltningsgrupp för modellen. Styrgrupp är
kommunledningsgruppen.
Efter antagande av systemförvaltningsmodellen ska utsedd
förvaltningsgrupp att påbörja planeringsarbete för införande av modellen i
hela kommunen.

Lotta Sen Thakuri
IT-Strateg
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-23

Referens

KS 2020/00636

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

Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo
kommun, årlig aktualisering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Service – och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun antas med giltighet
fr o m 1 januari 2021.
Sammanfattning av ärendet
Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun ska aktualiseras av
fullmäktige varje år.
Varuförsörjningsplanen fastställdes första gången av fullmäktige i juni 2014.
Kommunen har därefter arbetat med att utveckla lands- och glesbygd service
och tillgång till dagligvaruförsörjning. Servicepunkter har införts och
riktlinjer för hemsändningsbidrag har fastställts.
Planen benämns fr o m 2019 som Service och varuförsörjningsplan.
Ersättning för hemsändning ändrades fr o m 1 januari 2020 till 200 kr/order.

Beslutsunderlag
Service- och varuförsörjningsplan, Ks 2020-12-15, förslag
Ärendet
Bakgrund
Varuförsörjningsplan ska finnas för att försäkra att lands- och glesbygd har
tillgång till dagligvaruförsörjning. Dagligvarubutiker på landsbygden kan
söka ekonomiskt stöd för sin verksamhet i form av investeringsbidrag och
servicebidrag från Länsstyrelsen samt hemsändningsbidrag från kommunen.
För Drivmedelsanläggningar kan investeringsbidrag och servicebidrag ges
till den sista anläggningen på orten och där avståndet till närmaste
konkurrerande försäljningsställe är cirka 20 km eller mer. En bedömning får
göras från fall till fall om andra omständigheter har betydelse för att
upprätthålla den kommersiella servicen. Det gäller både bemannade och
obemannade drivmedelsanläggningar.
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Datum

Ockelbo kommun

2020-11-23

KS 2020/00636

För att kunna få stöd krävs det att kommunen har en varuförsörjningsplan.
Hemsändningsbidrag kan också ges till den som anordnar inköpsresor för
dagligvaror i butik som är utpekad som strategisk för varuförsörjningen.
Kommunen ansöker årligen om statligt stöd för kommersiell service för
kostnaden för serviceresor mellan byarna och centralorten. Ockelbo kommun
har Kuxabussar (samordning av kollektivtrafik och skolskjutsar) i trafik från
byarna till centralorten, vilket underlättar möjligheten att bo i glesbygd och
få tillgång till den service som finns.
Kommunen har sedan flera år tillbaka infört handlingsturer till byarna,
Jädraås, Lingbo, Mörtebo, Gammelfäbodarna och Vansbron. Erhållet bidrag
nyttjas till att möjliggöra handlingsturerna och även till utveckling
serviceresorna.
Förslag till aktualiserad service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo
kommun har tagits fram.
Ersättning till butik och leverantör.
De butiker som utpekas som strategiska för varuförsörjningen i glesbygden
kan erhålla hemsändningsbidrag för hemkörning av dagligvaror.
Hemsändningsbidrag kan också ges till den som anordnar inköpsresor för
dagligvaror i butik som är utpekad som strategisk för varuförsörjningen.

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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SERVICE- OCH VARUFÖRSÖRJNINGPLAN FÖR
OCKELBO KOMMUN ÅR 2021
Antagen av kommunfullmäktige 2020-12-17, §

Inledning
Ockelbo kommun består av ett flertal byar runt centralorten. I byarna bor ungefär hälften
av Ockelboborna. De tre största byarna är Åmot, Lingbo och Jädraås som alla ligger två
mil från centralorten. I de byarna finns idag olika utbud för hushållen när det gäller dagligvaror. Drivmedelsförsäljning finns i dagsläget i alla byarna. Att bibehålla och utveckla nuvarande kommersiell service i byarna Åmot, Lingbo och Jädraås är mycket viktigt och ger
förutsättning för boende och företag i byarna.

Syfte
Varuförsörjningsplanen ska ge riktlinjer för en tillfredsställande försörjning av dagligvaror
och drivmedelsförsörjningen till hushållen i kommunens byar.
Planen ska vara ett underlag för bedömning i samband med ansökningar om statligt och
kommunalt ekonomiskt stöd till dagligvarubutiker och drivmedelsstationer på landsbygden
för att bibehålla kommersiell service i glesbygden och för att skapa förutsättningar för boende i glesbygden.
Den övergripande målsättningen för kommunen är att trygga en god dagligvaru- och drivmedelsförsörjning för kommuninvånarna på landsbygden.

Nuläge
Kommentarer

Ockelbo kommun har under många år haft ett minskande befolkningsunderlag. Fr o m
2016 har trenden förändrats och befolkningsutvecklingen därefter varit en positiv ökning.
Vid jämförelse mellan åren 2020 och 2019 har antal invånare minskat. I de utvecklingsplaner som finns för kommunen är bedömningen att befolkningsutvecklingen fortsättningsvis
kommer att bli positiv.
Befolkningsutveckling
Antal invånare 31 december
Förändring

2020-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2017-01-01 2016-01-01
5 908

5 925

5 896

5 856

5 849

-17

29

40

7

84

Befolkning byarna är följande Åmot 382 invånare, Jädraås 296 invånare och Lingbo 519 invånare
(totalt 1 197 invånare),

Kommunens befolkningsutveckling beror till stor del på att födelsetalen fortsätter att understiga antalet döda. Ockelbo kommun har en äldre befolkning än riksgenomsnittet och en
relativt mindre andel i åldersgrupperna 20–40 år.
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Nuläge dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i byarna
Dessa dagligvarubutiker och drivmedelsstationer utgör strategiska centra för dagligvaruoch drivmedelsförsörjning för hushållen i byarna.
•

Åmotsbruks Handel Ekonomisk Förening, Masugnsvägen 2, 816 95 Åmotsbruk
(Tempo)

•

Kjellas Mack AB, Jädraåsvägen 35, 816 91 Jädraås

•

Drivmedelsanläggning intill Restaurang Silverbocken i Lingbo.

Under 2019 beviljades Kjellas Mack i Jädraås med stöd från Region Gävleborg, vindkraftsfonden i Jädraås och visionsmedel från kommunen. Detta har möjliggjort nödvändig
investering för att möta miljökraven. Det investerades i nya tankar, oljeavskiljare, spillzoner samt ny pump med betalterminal för att ge tillgång till drivmedel hela dygnet.
Sommaren 2020 invigdes drivmedelsanläggningen i Lingbo. Den var efterlängtad eftersom byn varit utan drivmedelsstation sedan Preem lämnade i maj 2018. Etablering av
anläggningen möjliggjordes tack vare den ekonomiska föreningen som bildades och stöd
från Region Gävleborg, vindkraftsfonden och visionsmedel från kommunen.

Kommunövergripande översiktsplan
Översiktsplan ska tjäna som ett övergripande strategidokument och en politisk viljeinriktning för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras
på kort och lång sikt. Arbetet kommer att prägla kommunen ett antal år framåt och det är
viktiga satsningar. Arbetet med ny översiktsplan pågår med projektledare från Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) och projektplan är framtagen.
Den valda tidshorisonten för Ockelbos nya översiktsplan kommer att vara år 2040. Under
arbetet med planen kommer framtidsbilder och mål att tas fram som visar på hur kommunen vill att Ockelbo ser ut år 2040. Dessa kommer att utgöra grund till översiktsplanens
ställningstaganden och övergripande planeringsinriktning. Översiktsplanen planeras att
antas preliminärt av kommunfullmäktige våren/sommaren 2023.

Utvecklingsplaner
De lokala utvecklingsplaner som byarna Åmot, Lingbo och Jädraås arbetades fram 2019
är viktiga underlag i arbetet med kommunens övergripande översiktsplan.
I utvecklingsplanerna beskrivs byarnas historia, bygdeprofil och de har arbetat fram en
SWOT-analys, som visar på styrkor, svagheter, möjligheter och hot/hinder. Varje by har
även skrivit en vision och prioriterat olika fokusområden. Kommunchefen träffar regelbundet byaråden och i detta forum finns möjlighet att följa upp arbetet med lokala utvecklingsplanerna.
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Åmots vision:
• Vi vill bevara och utveckla servicen i bygden
• Vi vill verka för en ökad turism i bygden
• Vi vill bevara och utveckla kultur och fritid inom bygden
• Vi vill verka för förbättrade kommunikationer inom bygden
• Vi vill verka för att utveckla näringslivet i bygden
Lingbos vision:
• Vi vill bevara och utveckla servicen i bygden
• Vi vill verka för en utveckling och en ökad samverkan inom föreningslivet
• Vi vill utveckla turismen inom bygden
• Vi vill verka för ett ökat pensionärsboende
• Vi vill verka för en ökad gemenskap inom bygden
Jädraås vision:
• Vi vill utveckla bygdens fysiska miljö
• Vi vill verka för en ökad turism i bygden
• Vi vill verka för en förbättrad kommunikation i bygden
• Vi vill verka för en bättre samverkan i bygden
• Vi vill verka för en nystart av skolan samt nya användningsområden
• Vi vill bevara och utveckla servicen i bygden
• Vi vill verka för att ge möjligheter till nyinflyttning

Stöd till kommersiell service i glesbygd
Enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service får ekonomiskt stöd lämnas om det kan bidra till att uppfylla målet för den regionala tillväxtpolitiken. Sådant ekonomiskt stöd är statligt och prövas och beviljas av länsstyrelsen.
Dagligvarubutiker på landsbygden kan söka ekonomiskt stöd för sin verksamhet i form av
investeringsbidrag och servicebidrag från Länsstyrelsen samt hemsändningsbidrag från
kommunen. Investeringsstöd kan sökas hos både Länsstyrelsen och Region Gävleborg.
I första hand kan företagare som har en dagligvarubutik eller en bensinstation i ett gleseller landsbygdsområde få stöd. Om det finns särskilda skäl kan även företagare som har
en fackhandelsbutik få stöd. Även näringsidkare som bedriver verksamhet med varubuss
och säljer dagligvaror till konsumenter kan, om det finns särskilda skäl, beviljas stöd.
För drivmedelsanläggningar kan investeringsbidrag och servicebidrag ges till den sista anläggningen på orten och där avståndet till närmaste konkurrerande försäljningsställe är cirka
20 km eller mer. En bedömning får göras från fall till fall om andra omständigheter har betydelse för att upprätthålla den kommersiella servicen. Det gäller både bemannade och
obemannade drivmedelsanläggningar.
Investeringsstöd
Investeringsstöd är ett stöd som lämnas direkt till företagaren. Investeringsbidraget kan
sökas för inköp, inredning, utrustning, ny- eller ombyggnad eller större reparationer av
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lokaler. Bidraget kan även sökas för utbildningsinsatser och åtgärdsprogram som syftar till
att höja lönsamheten eller förbättra servicen.
Servicebidrag
Servicebidraget kan sökas av företag som är särskilt viktiga för konsumenternas varuförsörjning, om de drabbats av tillfälliga lönsamhets- och likviditetsproblem. Syftet är att förhindra eller fördröja nedläggningar. Bidrag kan ges med högst 250 000 kr per år och lämnas för sammanlagt tre år (åtgärdsplan krävs).
Hemsändningsbidrag
Hemsändningsbidraget kan sökas från kommunen av de butiker som upprätthåller hemsändning av varor till kunder som har svårt att själva ta sig till butiken. Bidrag är ett kommunalt stöd som delvis finansieras med statliga medel.
Det statliga stödet lämnas till kommunen om kommunen ekonomiskt bidrar till en butiks
hemsändning av dagligvaror till hushåll eller om kommunen anordnar inköpsturer till en
butik. Kommuner får 50 % i bidrag, max 200 kr per kund och inköpstur

Servicepunkter
Inledning
Grundläggande service är mycket viktigt för att få utveckling och ökad tillväxt i kommunen.
Tillgången till dagligvaror, drivmedel och mötesplats på orten är en förutsättning för företagande, boende och besöksnäring.
För att stärka den lokala handeln och bensinmacken i byarna ges möjlighet att ansöka om
att få uppdragsavtal för att tillhandahålla servicepunkter. På Servicepunkterna ska man till
exempel kunna komma och träffas över en kopp kaffe, göra sina ärenden över nätet, ta
del av information via broschyrer samtidigt som handeln stärks.
Syfte
Anledningen är att fler ska besöka butiken/macken och uträtta sina ärenden, träffa människor och samtidigt stärka handeln.
Målsättningen för en lokal servicepunkt är att den ska vara ett viktigt nav för sin ort och
den service som den kan komma att erbjuda för boende och besökare. Servicepunkten
ska vara den naturliga mötesplatsen i en by/ort.
Upplägg
Ansökan för Servicepunkt, ett uppdragsavtal med kommunen, hanteras av kommunens
näringslivsenhet. En Servicepunkt per ort (Åmot, Jädraås och Lingbo) och avtal tecknas
på tre år, med avstämning årligen. Inför ny ansökningsperiod ska ansökan vara inlämnad
senast sista oktober. Finns flera ansökningar från orten tas beslut om Servicepunkt i samråd med respektive byaråd.
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Kommunens kriterier gäller för Servicepunkter och minst tre kriterier ska uppfyllas för att
bli godkänd, punkt 1 är obligatorisk. Det finns åtta kriterier att välja bland och ersättning
utbetalas för max fem av dessa.
1. Turistinformation/turistmaterial/Servicepunkten bereder plats för kommunens Sommarmagasin och karta (viktigt att meddela Turistbyrån innan materialet tar slut). Gärna
komplettera med information utifrån besökarnas önskemål och behov, försäljning av
fiskekort, anslagstavla för lokala evenemang med mera. Delta vid kommunens informationsträffar (Turismforum två gånger/år).
2. Erbjuda hemkörning av livsmedel.
3. En caféhörna som ger möjlighet till en stunds samvaro.
4. Dator med internetuppkoppling eller tillgång till wifi.
5. Anordna minst tre aktiviteter fördelade under året. Aktiviteter anges vid ansökan om
ersättningen. Önskvärt att aktiviteterna ska samla fler aktörer vilket ger ett mervärde
för byarna i form av samarbete.
6. Erbjuda kopiera, scanna och skriva ut-tjänst.
7. Post- och paketutlämning
8. Övrigt utifrån ortens förslag (sker i samråd med näringslivsenheten och ortens byaråd)
Villkor och ersättningsnivå
Det ska tydligt framgå att det är en Servicepunkt och att kommunen är delaktig. Skylt tillhandahålls av kommunen.
För att bli godkänd som Servicepunkt krävs att minst tre kriterier uppfylls. Ersättning erhålls för max fem kriterier och för var och en av tjänsterna betalar kommunen 7 000 kronor till företaget, maximalt 35 000 kronor.
Utbetalning sker efter avtalet godkänts och undertecknats av båda parter. Om avtalet inte
fullföljs blir företaget återbetalningsskyldig.
Grundkrav
Näringsstället ska hålla öppet minst fem timmar per dag, fem dagar i veckan. Lokalerna
ska vara tillgänglighetsanpassade, bedöms av Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning.
Ersättningen avser bidrag för ett kalenderår. Rapport ska inlämnas varje år av respektive
ort och inlämnas till kommunens näringslivsenhet senast den sista januari varje år.
Aktuella överenskommelser servicepunkter
Tempo, Åmot

2020-01-01--2022-12-31

Kjellas mack, Jädraås

2020-01-01--2022-12-31
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Kommunen ser kontinuerligt över möjligheterna att utveckla servicen i byarna. Ambitionen
är att alla byar i kommunen ska erhålla servicepunkter.

Riktlinjer för hemsändningsbidrag
Hemsändningsbidrag syftar till att vara ett stöd för landsbygdshushållens dagligvaruförsörjning och värna om lanthandlarna (gäller inte tätort Ockelbo). Butiken ska söka om och
beviljas varuhemsändningsbidrag innan leveranser kan ske. Ansökan skickas till näringslivsenheten, Ockelbo kommun.
Hemsändning kan även innebära inköpsresa, att butiken hämtar kunderna till butiken så
de kan handla på egen hand. Detta för att kunderna utöver inhandling ska få ett socialt utbyte med andra kunder och personalen i butiken. Kunden ansöker om hemsändning eller
inköpsresa hos beviljad butik.

Villkor för kund
För att ett hushåll ska få varuhemsändning eller inköpsresa måste man ha svårigheter att
ta sig till närbutiken på egen hand. Sådana svårigheter kan till exempel vara att man inte
har egen bil, att kollektivtrafik saknas eller att man har någon funktionsnedsättning. Hemsändning ersätter inte färdtjänst.
Hushåll dit varorna ska levereras/inköpsresa ska ligga i byn med ett upptagningsområde
inom 20 km från butiken som beviljats hemsändningsbidrag från kommunen.
Ansökan om varuhemsändning eller inköpsresa görs av kunden till butiken och denna bedömer och beslutar enligt villkoren (kontakta näringslivsenheten vid oklarheter). Butiken
sammanställer ett register där det tydligt ska framgå att registret utgör underlag för redovisning av hemsändningsbidrag till kommunen
Varuhemsändning omfattar livsmedel och andra dagligvaror. Andra varor i butikens sortiment kan också ingå om det inte förorsakar extra kostnader. Butiken avgör vilka dagar
som hemsändningen eller inköpsturen sker.

Hantering och rapportering
Det är butikens ansvar att ordna transport och försäkring för denna tjänst.
Varje hemsändning/resa ska noteras av butiken i en kvittenslista. Där ska kundens namnteckning finnas samt datum för varje tillfälle.
Butiken får bidrag från kommunen för de hushåll som uppfyller villkoren med 200 kr per
hemsändning högst en gång per vecka och hushåll.
Utbetalning sker till butiken två gånger per år genom att butiken rapporterar in kvittenslistor till nedanstående adress, där även kopia på kundregistret ska medfölja.
Denna begäran om utbetalning av hemsändningsbidrag skickas in senast 15 juli för första
halvårets leveranser och senast 10 januari för andra halvårets leveranser.
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Ansökan om varuhemsändningsbidrag samt utbetalning för detta skickas till Ockelbo kommuns näringslivskontor.

Pandemi/Covid-19
Under 2020 drabbades alla av pandemin och särskilt påverkades/påverkas handeln och
näringslivet i Ockelbo, Sverige, världen. Vad gäller hemsändning så utökades möjligheten
att söka hemsändning till att omfatta stödberättigande kunder 70 år och äldre samt personer som tillhör riskgrupper. Det utökade stödet gäller även under 2021.
Aktuella överenskommelser hemsändning:
Tempo i Åmot har sedan januari 2018 avtal för hemsändning och inköpsresor. Avtalet gäller tillsvidare, med en uppsägningstid om tre månader (reservation för ändrade förutsättningar).

Mål och slutsats
Kommunen ansöker årligen om statligt stöd för kommersiell service för kostnaden för serviceresor mellan byarna och centralorten. Ockelbo kommun har Kuxabussar (samordning
av kollektivtrafik och skolskjutsar) i trafik från byarna till centralorten, vilket underlättar
människors möjlighet att bo i glesbygd och få tillgång till den service som finns.
Kommunen har sedan flera år tillbaka infört handlingsturer till byarna, Jädraås, Lingbo,
Mörtebo, Gammelfäbodarna och Vansbron. Erhållet bidrag nyttjas till att möjliggöra handlingsturerna och även till utveckling serviceresorna.
Varuförsörjningsplanen ska aktualiseras årligen och i samband med mål och budgetprocessen.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-12-02

Referens

KS 2020/00573

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

Delegationsordning kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Delegationsordning för kommunstyrelsen godkänns med giltighet fr o m
2020-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning aktualiserades 2017 inför ny
kommunallag. Kommunstyrelsens beslutade då att en årlig
aktualisering/översyn av delegationsordningen ska ske i december varje år.
Delegationsordningen behöver förtydligas när det gäller
lantmäteriförrättning och försäljning tomter. För övrigt är ingen ny
delegation är aktuell.
Det som också ska informeras är att riktlinjer för Avgift för utlämnande av
kopia av allmän handling har upprättats.

Beslutsunderlag
Delegationsordning för kommunstyrelsen 2020-12-15, förslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Delegationsordning för
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2019-12-10, § 218
Kommunstyrelsen 2020-12-15.§
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DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSENS
VERKSAMHETSOMRÅDE
Inledning
Delegering innebär överlåtelse av beslutsrätt. Delegering kan ske både från kommunfullmäktige till
nämnd (reglemente) och från nämnd till utskott, förtroendevald och anställd. Syftet med delegering
av nämnds beslutsrätt är att dels avlasta nämnden rutinärenden, dels att möjliggöra en effektivare
kommunal förvaltning genom att beslut med stöd av delegation är juridiskt sett nämndens beslut
och överklagas därför på samma sätt som nämndens beslut. Delegaten har dock det fulla ansvaret
för ärendets beredning och beslut.
Ett beslut som fattas med stöd av delegering kan inte ändras av nämnden. Däremot kan nämnden
återkalla den givna beslutsrätten. Detta kan göras generellt för en viss grupp av ärenden, för en
viss delegat eller för ett visst ärende.
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. På sådant sätt kan nämnden följa hur uppdraget att beslut i nämndens ställe har utförts.
Beslut enligt delegation får endast ske inom av kommunfullmäktige fastställd budget.

Delegering av ärenden
Kommunallagen fastställer villkor för delegering (överlåtande) av beslutsrätten. Kommunstyrelsen
får uppdra åt utskott eller ledamot inom nämnden eller åt enskild tjänsteman att fatta beslut på
kommunstyrelsen vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. (Kap. 6, § 37 - 39 och
kap. 7, § 5 - 9, KL)
Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet får inte delegeras. Inte
heller får ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild delegeras, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Respektive nämnds och styrelses delegationsordning ska revideras löpande efter behov.
Med beslut i delegeringsbestämmelserna avses endast beslut i kommunallagens mening.
Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren har att göra vissa överväganden eller bedömningar. Från beslut ska skiljas löpande förberedande eller verkställande åtgärder, vilka krävs för att verksamheten ska fungera.
Syftet med att en styrelse kan delegera sin beslutanderätt är att den ska avlastas rutinbetonade
ärenden. Mer tid ska istället ges till att styra verksamheten med mål, riktlinjer och uppföljning, samt
strategiska frågor.

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattas med stöd av kommunstyrelsen delegation är juridiskt sett styrelsens beslut, vilket
innebär att kommunstyrelsen har ett revisionsansvar. Delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen för kännedom.
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Utformning av delegationsbeslut
I princip gäller samma regler för delegerade beslut som för beslut i nämnden. Det innebär att beslut
alltid måste dokumenteras och följa befintlig mall för delegationsbeslut. Ett beslut ska innehålla
uppgifter om:
•
•
•
•
•
•

Ärendet (ärendeidentifiering)
Beslut
Beslutsdatum
Motivering
Delegat
Beslutet ska vara undertecknat av delegaten.

Brådskande ärenden
En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde
Vid kommunstyrelsens ordförandes frånvaro eller vid jäv inträder kommunstyrelsen förste vice ordförande och andre vice ordförande in som delegat i nämnd ordning.

Vidaredelegation
Kommunchef har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till anställd inom kommunstyrelsen. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation ska anmälas till kommunchef, som i sin tur ska anmäla besluten till kommunstyrelsen (7 kap. 6 och 8 § KL).
Denna möjlighet har införts för att underlätta utveckling av målstyrning av verksamheten och smidiga
lösningar vid tillfälliga arbetsanhopningar eller sjukdom. Nämnden kan således genom beslut ge förvaltningschef rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. Förvaltningschef får endast
använda sin möjlighet till vidaredelegation på ett sådant sätt att nämnden hela tiden vet vem som
har rätt att fatta beslut.

Jäv
Reglerna om jäv i 6 kap, § 28 – 32, KL gäller även vid delegationsbeslut. Delegaten får därför inte
fatta delegationsbeslut i ärenden där delegaten är jävig. Om beslut fattas trots jäv kan beslutet
komma att upphävas vid ett överklagande. Delegaten har en skyldighet att självmant anmäla jäv
samt att i det sammanhanget överlämna ärendet till annan behörig delegat eller till kommunstyrelsen.

Överklagande
Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt och enligt samma regler som för beslut fattade
av kommunstyrelsen. Det sker med stöd av regler i kommunallagen och speciallagstiftning.
Tiden att lämna överklagande är tre veckor. För överklagande som stödjer sig på kommunallagen
räknas överklagandetiden från den tidpunkt när protokoll med det anmälda delegationsbeslutet anslogs. För övriga räknas tiden från den dag den klagande fick ta del av beslutet.
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Delegationsordning kommunstyrelsens verksamhetsområde
Kommentar
Med ersättare avses person som inträder som delegat vid ordinarie delegats frånvaro eller
förhinder. I de fall där ersättare inte utsetts eller där såväl utsedd delegat som ersättare är
frånvarande och det föreligger en brådskande situation fungerar även kommunchefen
som ersättare (gäller alla ärendetyper).

1. Administrativa frågor, avtalsfrågor, skolskjuts m m
Ärendetyp

Delegat

Ersättare/Villkor

1.1

Beslut om tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen enligt lagen om skydd för vapen
och vissa andra officiella beteckningar.

Kommunikatör

Kommunchef

1.2

Ombud att föra kommunens talan inför domstol
och andra myndigheter (samt vid förrättningar av
skilda slag)

Kommunchef

Ekonomichef

1.2.1

Ombud att föra kommunens talan vid anmälan
av lantmäteriförrättning

Teknisk chef

Kommunchef

1.3

Prövning av frågan om en skrivelse har inkommit i rätt tid enligt § 24 förvaltningslagen

Registrator

Kommunsekreterare

1.4

Skriftliga beslut i frågor om utlämnande av allmän handling och prövning enligt offentlighetsoch sekretesslagen (SFS 2009:400, kap 15:6)

Kommunchef

Ekonomichef

1.5

Beslut om kommunstyrelseförvaltningens organisatoriska indelning utom i ärenden av större
vikt eller av principiell betydelse.

Kommunchef

1.6

Yttrande till länsstyrelsen över ansökningar om
allmän kameraövervakning. Gäller inte ansökningar rörande omfattande övervakning, ansökningar
där betydande risk för integritetskränkning föreligger
eller i frågor av principiell betydelse

Kommunsekreterare

Teknisk chef

1.7

Teckna verksamhetsanknutna avtal inom angiven budgetram (gäller ej hyresavtal)

Verksamhetschef/
budgetansvarig

Kommunchef

1.8

Teckna hyresavtal

Teknisk chef

Kommunchef

1.9

I sådana mål och ärenden, där det ankommer
på kommunstyrelsen att föra talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, antaga ackord, ingå förlikning
och sluta annat avtal

Kommunchef
Ekonomichef

Delegat bestäms
av ärendets art

1.10

Flyttat till 4,10
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Ärendetyp

Delegat

Ersättare/Villkor

1.11

Flyttad till 4.11

1.12

Informationsägare

Respektive chef/
verksamhetsansvarig

Ekonomichef

1.13

Besluta om eller avslå rätten till skolskjuts enligt
gällande skolskjutsreglemente avseende förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Verksamhetsansvarig
trafik

Kommunchef
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2. Ekonomifrågor
Ärendetyp

Delegat

Ersättare/Villkor

2.1

Placering av donationsmedel

Ekonomichef

Kommunchef

2.2

Beslut om undertecknanderätt avseende plusgiro och koncernkonto samt förvaltade fonder.

Ekonomichef

Kommunchef

2.3

Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt utbyte
av pantbrev

Ekonomichef

Kommunchef

2.4

Enligt beslutad borgen vad avser omsättning/omplacering av redan befintliga lån

Ekonomichef

Undertecknas av
firmatecknare

2.5

Uppta lån som fullmäktige beslutat, eller som
utgör omsättning/omplacering av befintliga lån,
och utfärda behövliga förbindelser.

Ekonomichef

Undertecknas av
firmatecknare

2.6

Omfördelning av medel inom olika verksamhetsområden inom driftbudgeten

Kommunchef

Ekonomichef

2.7

Omfördelning av medel inom kommunstyrelsens investeringsbudget understigande
500 000 kronor per objekt

Kommunchef

Ekonomichef

2.8

Omfördelning av medel inom teknikområdets
investeringsbudget understigande 500 000
kronor per objekt

Teknisk chef

Ekonomichef

2.9

Utse beslutsattestanter på verksamhetsnivå

Kommunchef

Ekonomichef

2.10

Avskrivning av fordringar understigande 20 000
kronor utan att rättsliga åtgärder är vidtagna
och där principiella skäl inte föranleder annat
och som hänför sig till kommunstyrelsens förvaltningsområde

Ekonomichef

Kommunchef
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3. Fastighetsfrågor
Ärendetyp

Delegat

Villkor/Anmärkning

3.1

Överlåtelse eller upplåtelse till enskild av mark
för villa eller egnahemsbebyggelse (inom planlagt område)

Teknisk chef

Kommunchef

3.1.1

Försäljning av tomter för villa eller egnahem i
planlagt område enligt fastställd taxa.

Teknisk chef

Kommunchef

3.1.2

Upplåtelse av servitut eller arrende av kommunal mark.

Teknisk chef

Kommunchef

Teknisk chef

Kommunchef

3.2

Beslut i samband med pågående byggnadsarbeten och entreprenader. Såsom utseende av
kontrollant, beställarombud, besiktningar, efterarbeten och godkännande, prövning av försäkringsavtal
samt prövning av borgen eller annan säkerhet

3.3

Yttrande i planfrågor och bebyggelsefrågor
och över remisser från statliga och kommunala
organ.

Teknisk chef

Kommunchef

3.4

Framställan till kommunala och statliga organ i
planärenden och bebyggelsefrågor

Teknisk chef

Kommunchef

3.5

Upphandling av entreprenad rörande kommunens fastigheter, gatulednings- eller liknande
anläggningsarbeten (nya om- och tillbyggnader samt reparations- och underhållsarbeten)
inom angiven budgetram.

Teknisk chef

Kommunchef
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4. Dataskyddsförordningen (2016:679, GDPR)
Ärendetyp

Delegat

Ersättare/Anmärkning

4.1

Beslut att vägra tillmötesgå den registrerades
begäran att utöva sina rättigheter enligt art.
15–22 när det inte är möjligt att identifiera den
registrerade. Art 12.2

Kommunchef

Ekonomichef

4.2

Beslut att förlänga tiden för tillhandahållande
av information till den registrerade vidd komplicerad begäran, max. ytterligare 2 månader. Art
12.3

Kommunchef

Ekonomichef

4,3

Beslut att inte vidta åtgärder med anledning av
den registrerades begäran.

Kommunchef

Ekonomichef

4.4

Beslut att vägra rättelse eller komplettering av
den registrerades personuppgifter. Art 16

Kommunchef

Ekonomichef

4,5

Beslut att vägra den registrerades begäran om
radering (rätten att bli bortglömd). Art 17.1 - 3

Kommunchef

Ekonomichef

4,6

Beslut att vägra den registrerade rätten till begränsning av behandling. Art 18.1–3

Kommunchef

Ekonomichef

4.7

Beslut att vägra den registrerade rätten till dataportabilitet. Art 20. 1–4

Kommunchef

Ekonomichef

4.8

Beslut att inte anmäla en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten när det är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk
för fysiska personers rättigheter och friheter.
Art 33.1

Kommunchef

4.9

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal

Kommunchef

Ekonomichef

4.10

Utse dataskyddsombud. Art 37.1

Kommunchef

Ekonomichef

Avgift för utlämnande av kopia av allmänna
handlingar
Beslutas av fullmäktige
Fastställa taxa enligt dataskyddsförordningen.
(Art. 12.5., art 15.3, 2 kap. 5 § KL, 5 kap. 1 KL)
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Sida
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-12-01

Referens

KS

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

Avgifter för utlämnande av kopia av allmän handling
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Föreskrifter för utlämnande av kopior av allmänna handlingar antas.
2. Avgifterna ska gälla från 2021-01-01
3. Tidigare avgifter upphör att gälla 2020-12-31.
4. Uppmana bolagen att vid respektive bolagsstämma anta föreskriften
för utlämnande av kopior av allmänna handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Enligt dataskyddsförordningen får personuppgiftsansvariga ta ut en avgift
om en begäran om registerutdrag är uppenbart ogrundad eller orimlig. En
begäran anses orimlig till exempel då den registrerade upprepade gånger
begär information uppenbart ogrundat.
Ett förslag till avgifter för utlämnande av allmänna handlingar har tagits
fram.
Avgifterna föreslås gälla för Ockelbo kommunkoncern, inklusive bolagen.
Beslut i kommunfullmäktige blir vägledning för bolagen att vid respektive
bolagsstämma besluta om att följa föreskriften.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-11-23
Avgifter för utlämnande av kopia av allmän handling, riktlinjer

Ärendet
Kommunstyrelsen

Taxor för kopiering och fax

Kr / sida

Svart/vitkopia

2

Färgkopia

5

Fax
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Datum

Ockelbo kommun

2020-12-01

KS

Utbildnings- och kulturnämnden
Övriga avgifter – inkl moms
 Kopior, per styck
 Kopior ur kommunala protokoll, tjänsteskrivelse med mera
 1-5 kopior ur uppslagsböcker
 Kopior från andra bibliotek
 Telefax per sida, inom Sverige
 Telefax per sida, utomlands
 Inplastning A4, per styck
 Inplastning A3, per styck

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Sida

2(2)

2 Kr
Gratis
Gratis
Bibliotekets
kostnad
3 Kr
5 Kr
5 Kr
10 Kr

Kommunfullmäktige
2020-12-01

AVGIFTER FÖR UTLÄMNANDE AV KOPIA AV
ALLMÄN HANDLING
Dessa avgifter gäller för utlämnande av kopior av allmänna handlingar inom
Ockelbo kommun.
Förutom dessa övergripande avgifter kan inom kommunförvaltningens
verksamheter finnas andra avgifter för specifik hantering av handlingar och
produkter.

1. Rätt att ta del av allmänna handlingar
Den som så önskar har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar i
myndighetens lokaler.
Myndigheten ska på begäran av enskild lämna uppgift ur allmän handling som
förvaras hos myndigheten om det inte möter hinder på grund av bestämmelse
om sekretess. Om upplysning per telefon anses hindra arbetet eller om det av
annat skäl är olämpligt kan myndigheten neka att muntligen lämna uppgift ur en
handling.
Den enskilde kan då i stället erbjudas att läsa handlingen i myndighetens lokaler
eller att få en kopia skickad till sig.

2. Rätt att få kopia av allmän handling
Myndigheten ska på begäran lämna ut en kopia av en allmän handling. Vissa
begränsningar finns. Om det är en karta, ritning eller bild som begärs ut och det
är svårt att kopiera den, kan myndigheten välja att enbart låta den sökande ta del
av materialet i myndighetens lokaler. Myndigheten är heller inte skyldig att lämna
ut kopia av allmän handling i elektronisk form. Det kan dock vara både enklare
och billigare att lämna ut informationen i elektronisk form i stället för i
pappersform om den enskilde så önskar och om myndigheten anser att det är
lämpligt.

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Kommunkontoret  Ann-Sofie Stensson  0297-55514  070-5141423  ann-sofie.stensson@ockelbo.se
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3. Avgift för kopia av allmän handling
Avgiften för kopior ska täcka kostnader för kopiering, material, eventuell
bearbetning och expediering; däremot inte kostnader för den tid som åtgår för att
ta fram uppgifterna.
Myndighet får besluta om undantag från avgift om särskilda skäl finns. Särskilda
skäl för att frångå regeln om avgiftsfrihet för beställning av färre än tio sidor kan
till exempel vara återkommande småbeställningar som lämpligen hade kunnat
göras i ett sammanhang eller att flera personer systematiskt beställer färre än tio
sidor var för att undkomma avgift.
Avgift ska inte tas ut om kopia av handling efterfrågas inom Ockelbo kommuns
förvaltningar eller koncern, av förtroendevald eller av elev inom kommunens
kommunala skola. Detta förutsatt att handlingen ska användas inom
kommunförvaltningen/koncernen eller skolverksamheten.
Ersättning för porto ska tas ut.

4. Avgift vid begäran om registerutdrag enligt
dataskyddsförordningen
Enligt dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarigkostnadsfritt lämna ut
information om den registrerade. Utlämnandet ska ske inom en månad och
lämnas i tryckt eller digital form.
Om begäran kan anses vara uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund
av dess repetitiva art, får myndigheten ta ut en rimlig avgift för att täcka
administrativa kostnader eller avslå begäran. En begäran anses orimlig till
exempel då den registrerade upprepade gånger begär information uppenbart
ogrundat. I sådant fall ska avgifter enligt tabell i detta dokument tillämpas.

5. Avgift för kopia av icke-allmän handling
Ockelbos kommunarkiv hanterar även arkivhandlingar som inte är knutna till den
kommunala verksamheten och således inte klassas som allmänna.
I de fall kopior av sådana handlingar lämnas ut ska avgifter tabell i detta
dokument tillämpas. Utlämnandet betraktas dock inte som myndighetsutövning
varför utgående moms om 25 % ska debiteras i samtliga fall.
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Avgifter för utlämnande av kopia av allmän handling
Typ av handling
Papperskopia i A4-format
Avgiften gäller även om sidorna skannas
med kopiator och skickas som e-brev.

Avgift
Sida* 1-9 gratis. 10 sidor eller fler,
50 kronor + 2 kronor per varje sida
utöver 10 sidor.
Exempel: 10 sidor kostar 50 kronor
och 20 sidor kostar 70 kronor.

Papperskopia i A4-format

5 kronor per sida

Papperskopia i A3-format

7 kronor per sida*
100 kronor per påbörjad fjärdedels
arbetstimme.
2 kronor per sida, dock minst 50
kronor. Avgift för kopia tillkommer.
Exempel: 1 - 25 sidor kostar 50
kronor, 26 sidor kostar 52 kronor.

Avskrift av allmän handling eller utskrift av
ljudbandsupptagning.
Bestyrkande av kopia av allmän handling
Sammanställning av registerutdrag
(exempel av ogrundad eller orimlig art) En
begäran anses orimlig till exempel då den
registrerade upprepade gånger begär
information uppenbart ogrundat.

100 kronor per påbörjad fjärdedels
arbetstimme. Avgift för kopia
tillkommer vid pappersutskrift (se
ovan).

Digitalisering av analogt material eller
omarbetning av redan digitalt material.

100 kronor per påbörjad fjärdedels
arbetstimme. Krävs insats från extern
part så tillkommer kostnaden för
detta. Önskas leverans på digital
lagringsmedia så tillkommer
kostnaden för lagringsmedia.

Digital kopia av redan digital fil som inte
behöver omarbetas.

Kostnadsfritt om kopia skickas per epost. Önskas leverans på digital
lagringsmedia så tillkommer
kostnaden för lagringsmedia samt
100 kronor per påbörjad fjärdedels
arbetstimme.

Digital kopia av kommunarkivets
digitaliserade foton, kartor eller ritningar.

25 kronor styck, dock minst 50
kronor. Önskas leverans på digital
lagringsmedia så tillkommer
kostnaden för lagringsmedia. Priset
är en schablonkostnad där eventuell
konvertering och hantering inför
leverans ingår.

Leverans av kopior på digital lagringsmedia
eller kopiering av sådant.

Kostnaden för lagringsmedia samt
100 kronor per påbörjad fjärdedels
arbetstimme. Eventuell
digitaliseringskostnad tillkommer.
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Moms

Dessa fall betraktas
som myndighetsutövning, varför
utgående moms inte
ska debiteras

Dessa fall betraktas
inte som myndighetsutövning, varför
utgående moms om
25 % ska debiteras
utöver angiven
kostnad.
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Sida

1(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-19

Referens

KS 2019/00784

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

Svar på motion - Utred arbetstidsförkortning för
heltidstjänster inom äldreomsorgen
Förslag till beslut
Personalutskottets förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad
Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet har 2019-12-04 inkommit med en motion om att utreda
arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom äldreomsorgen.
Miljöpartiet i Ockelbo yrkar att kommunfullmäktige ger socialförvaltningen
i uppdrag att
1. utreda möjligheten att testa lämplig arbetstidsförkortning för i första
hand anställda inom äldreomsorgen i Ockelbo, i samverkan med
personal och berörda fackförbund
2. rapportera resultaten tillbaka till kommunfullmäktige senast juni
2021
Svar på motion
Frågeställningen hänförs till att under våren 2021 diskuteras inom projektet
Heltidsresan. I och med rådande pandemin har projektet under 2020 har
pågått i marginell omfattning.
Ambitionen är att projektet Heltidsresan om möjligt ska intensifieras under
våren 2021. Återkoppling av projektet Heltidsresan är en stående punkt på
varje personalutskottets sammanträde. Utifrån motionens frågeställningar
kommer återkoppling att ske till kommunfullmäktige i juni 2021.

Beslutsunderlag
Motion - Utred arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom äldreomsorgen
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Datum

Ockelbo kommun

2020-11-19

KS 2019/00784

Ärendet
Ockelbo kommun deltar i projektet Projekt Heltid som norm, Sedan 2015 har
det arbetats med att utreda möjligheterna till förbättrade villkor inom vården.
Det uppdrag som påbörjades var att utreda om att delade turer skulle
upphöra. Under årens gång har uppdraget delade turer övergått till att ingå i
projektet heltid som norm (heltidsresan).
Heltidsresan är ett femårigt utvecklingsprojekt som drivs sedan 2016 av
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Svenska
Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Projektet pågår under perioden
2016–2021 och Ockelbo kommun deltar i projektet. En intern styrgrupp har
utsetts som träffas kontinuerlig. Personalutskottet informeras kontinuerligt
om processen.
Fullmäktige har utifrån ovanstående process beslutat att fr o m 1 januari
2020 ska alla nya tillsvidare anställningar inom kommunals avtalsområde
erbjudas heltid. Viljeinriktningen är att heltid ska bli vanligare bland de som
redan är anställda. Processen med införandet av heltid kommer att ingå i
projektet Heltidsresan.

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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2019-12-04
Motion till Kommunfullmäktige i Ockelbo om att utreda arbetstidsförkortning för heltidstjänster
inom äldreomsorgen
Inom flera av verksamheterna under Socialnämndens ansvar arbetar idag en majoritet av de
anställda deltid. Verksamhetscheferna beskriver anledningarna som att de anställda oftast inte orkar
arbeta heltid, då flera arbetsuppgifter på Socialförvaltningen inom vård och omsorg generellt, men
äldreomsorgen specifikt är såväl fysiskt tunga som psykiskt krävande.
Att arbeta deltid får aldrig bli en kvinnofälla, vilket också är en av anledningarna till att Ockelbo
kommun just nu deltar i arbetet med Heltidsresan – om allas rätt till heltidsarbete. Det är däremot
heller inte rimligt att anställda inom (ofta kvinnodominerade yrken) så som äldreomsorgen ska
behöva arbeta sig sjuka. Det bör därför utredas vad som är en lämplig heltidstjänst (mätt i antal
timmar per vecka) inom kommunens äldreomsorg.
Att utreda lämplig heltid för äldreomsorgens anställda är en fråga om att säkra kvalitet och
kompetens. Exempel med arbetstidsförkortning med bibehållen heltidslön på andra ställen (närmast
Ljusdal, men även Göteborg) visar att liknande arbetsmiljöförbättring gynnar såväl de äldre som att
det minskar antalet sjukskrivningar. Det skulle potentiellt sett såväl kunna locka fler till den
nystartade utbildningen till undersköterska som ska startas upp i Ockelbo – liksom locka fler att vilja
arbeta i just Ockelbo.
Genomförd arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen i Göteborg visar på halverad sjukfrånvaro,
men även att personalen med anledning av detta klarat av att genomföra 80% fler aktiviteter för de
boende. Slutrapporten av följeforskarna som studerat genomförd arbetstidsförkortning i Ljusdal för
socialtjänsten har titeln ”Miraklet i Ljusdal” och visar på resultat som minskad stress, kraftigt minskad
personalomsättning, budget i balans pga minskat behov av externa konsulter samt bibehållen
kvalitet.
Det är naturligt att också överväga hur arbetstidsförkortning skulle kunna implementeras inom fler
av Socialförvaltningens verksamheter, i syfte att öka arbetsplatsernas attraktivitet genom förbättrad
arbetsmiljö men med bibehållen kvalitet.

Miljöpartiet i Ockelbo yrkar att Kommunfullmäktige ger Socialförvaltningen i uppdrag att
-

utreda möjligheten att testa lämplig arbetstidsförkortning för i första hand
anställda inom äldreomsorgen i Ockelbo, i samverkan med personal och berörda
fackförbund

-

rapportera resultaten tillbaka till Kommunfullmäktige senast juni 2021

Miljöpartiet de gröna i Ockelbo

Madelene Håkansson

Niels Hebert
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Utbildnings- och kulturförvaltningen
Johansson, Ola
ola.johansson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Motion - Perslundaskolans brister måste åtgärdas
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet har 2020-09-28 inkommit med en motion om att
Perslundaskolans brister måste åtgärdas.
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.
Svar på motion
Ockelbo kommuns grundskolor svarar på samtliga enkäter som kommer till
oss, och vi tar del av de svar som kommer ur enkäterna. I just denna enkät
håller vi med om de brister den påvisar, och har sedan vår kännedom om den
använt underlaget i arbetet med skolans utvecklingsområden. Att ständigt
arbeta utifrån skolans styrdokument är en självklarhet och skollagen ligger
till grund för allt vi gör.
De delar som denna enkät tar upp har vi analyserat och vi har tagit fram en
åtgärdsplan för hur vi ska förbättra elevernas upplevda situation. Enkäten är
en del i detta arbete, men även andra enkäter, måluppfyllelse,
gymnasiebehörighet och generell trivsel på skolan beaktas i arbetet.
I helhetsbilden för skolans utveckling ingår:
- Skolans ledningsorganisation
- Biträdande rektor
- Organisation av elevhälsa
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KS 1.1.1.1
2020/00501

- Elevvårdsgången
- Förste lärare
- Fokus på behörighet till gymnasiet
Elever har enligt skollagen en rättighet att nå skolans kunskapsmål, genom
att göra det så uppnår de behörighet till gymnasiet och därigenom möta en
framtida arbetsmarknad eller vidare studier.
Grundskolan i Ockelbo har under de senaste 3 åren tagit rejäla kliv i rätt
riktning, enkäten för ett år sedan genomförs även våren 2021, och samtliga i
vår organisation är övertygade att resultatet förbättras.
Skolutveckling tar tid oavsett hur man griper sig an frågan, så även i
Ockelbo.
Ulf Blossing1(2011) talar om skolledaren som en förändringsagent som först
måste skaffa sig en bild av läget i organisationen. Detta för att därefter kunna
planera och genomföra åtgärder.
Ledningsorganisationen gjordes om för 2 år sedan, och det tar tid innan det
får avtryck i verksamheten. Därtill har grundskolan under flera år ägnat tid
och kraft åt att motverka budgetunderskott - något vi nu börjar få ordning på,
och vi kan fortsätta fokusera på skolans kunskapsmål.
Med hänsyn taget till det jag ovan redovisat föreslår jag att motionen ska
anses besvarad.
Beslutsunderlag
Motion – Perslundaskolans brister måste åtgärdas

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige

1Blossing,

U. (red), (2011) Skolledaren i fokus – kunskap, värden och verktyg,
Lund: Studentlitteratur
182

Sida

2(2)

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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Kommunstyrelsen

KS-KF ärenden
Förslag till beslut
 Begäran om tillskott av eget kapital till Ockelbo Vatten AB
 Yttre skötsel i egen regi
 Livsmedelsstrategi för Ockelbo kommun
 Service- och varuförsörjningsplan Ockelbo kommun
 Avgifter för utlämnande av kopior av allmänna handlingar
 Svar på motion – utred arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom
äldreomsorgen
 Svar på motion – Perslundaskolans brister måste åtgärdas
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Information kommunstyrelsen
 Status Översiktsplanearbetet
 Barnkonventionen
 Ny tidplan Besöksnäringsstrategi
 Corona/Covid-19 – aktuell situation
 Förlängning Ängsvägen
 Ockelbo Kooperativa Fastigheter
/Hästen
 Julklappar till anställda
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David Eriksson, VGS, 10:30
N Lujinovic, M Sjöberg, 11:00
M Ekström
M Lindblom
D Hedman
J Krüger
A-K Sundelius

