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Redovisning av nya ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen Gävleborg utser i protokoll 2022-02-09 ny ledamot/ersättare 
för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 9 februari 2022 till och 
med den 14 oktober 2022. 
 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Ny ledamot: Torbjörn Nyholm 
Ny ersättare: Eva Pettersson 
Avgången ledamot: Ghaith Al-Tameemi 
                         

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsen i Gävleborg beslut 2022-02-09, dnr 68-2022                            
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 
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KS 2022/00137  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Avsägelse - Ersättare i kommunfullmäktige mm (M) 

Förslag till beslut 
1. Avsägelse från Alexander Olers (M) godkänns. 
2. Kommunkontoret får i uppdrag att hos Länsstyrelsen begära ny 
röstsammanräkning för Ockelbo kommun avseende uppdraget som ersättare 
i kommunfullmäktige. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Alexander Olers (M) har den 3 februari 2022 inkommit med en avsägelse 
från samtliga politiska uppdrag i Ockelbo kommun. 
Övriga förtroendeuppdrag 

Ersättare kommunstyrelsen 
Ersättare kommunfullmäktiges valberedning 
Ledamot valnämnden 
Ledamot tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 21 Dnr 2021/00682  

Miljöstrategiskt program 2022-2026 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Miljöstrategiskt program 2022-2026 antas. 
2. Samrådsredogörelsen godkänns. 
 
Reservation 

Linus Gunnarsson (M), Joel Strömner (SD), Liz Zachariasson (SD) och  
Dan Brodin (KD), reserverar sig mot beslutet till förmån för  
Linus Gunnarssons (M) yrkande.                                             
 

Ärendebeskrivning 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har fått i uppdrag av 
Ockelbo kommun att ta fram ett Miljöstrategiskt program.  
Vid kommunfullmäktige 2021-12-20 återremitterades ärendet med 
motiveringen att man ville lägga till kärnkraft som en möjlig energikälla för 
att säkerställa elförsörjningen i framtiden. Man önskar en omskrivning av 
förnyelsebara energikällor för att inte utesluta kärnkraften och man menar 
vidare att kärnkraft samspelar med programmets inriktning genom att den är 
fossilfri och ger låga koldioxidutsläpp. 
Det stämmer förvisso att kärnkraft ger upphov till låga koldioxidutsläpp, 
men den kan däremot inte klassas som förnybar.  
Vid framtagandet av Miljöstrategiskt program 2022-2026 har förvaltningen 
utgått från de målinriktningar som beslutades av kommunfullmäktige i juni 
2020. Dessa målinriktningar beskriver de önskade lägen i framtiden som 
majoriteten i Ockelbo vill att vi ska sträva mot. Under målområdet 
Klimatneutralt Ockelbo finner vi målinriktning 1.4 "Energin som vi 
använder kommer från förnybara källor". Då kärnkraft inte är en förnybar 
energikälla är det inte möjligt att, utifrån redan fattade beslut, ändra 
skrivningen i dokumentet för att inkludera kärnkraft.  
Miljöstrategiskt program utgår från vetenskapliga och vedertagna 
definitioner utöver de politiska ramar som målinriktningarna utgör och 
därför är inte de önskade ändringarna möjliga att göra. 
Programmet syftar till att samordna och utveckla miljöarbetet för Ockelbo 
kommun som geografiskt område och omfattar allt inom kommunens 
gränser. Miljöstrategiskt program fokuserar enbart på det vi har idag och det 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

vi kan utveckla inom vår kommuns gränser, vilket inte kärnkraft kan anses 
göra. 

Beslutsunderlag 
KF beslut 2021-12-20, § 108 – Miljöstrategiskt program 2022-2026 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-29 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-23, VGS-2021-143 
Förslag Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun 2022,  
VGS-2021-143 
Samrådsredogörelse från externremiss, Ockelbo KS 2021/00601 
Beslutade målinriktningar Dnr 2020/00094                                              

Yrkanden 
Linus Gunnarsson (M) yrkar, med instämmande av Joel Strömner (SD),  
Liz Zachariasson (SD) och Dan Brodin (KD) avslag på ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer yrkandet om avslag under proposition och finner att 
ärendet ska bifallas. 
      
      

Inlägg 
Linus Gunnarsson (M), Joel Strömner (SD), Liz Zachariasson (SD),  
Dan Brodin (KD),  
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 
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Miljöstrategiskt program 
för Ockelbo 
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Sammanfattning 

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

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

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

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

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

2021-11-24 
      

      
      

1(26) 
 

 

1 Generella kommentarer om inkomna synpunkter 

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

2021-11-24 
      

      
      

2(26) 
 

 

2 Samråd med allmänheten 

 Privatperson 1 

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

Inte en dag för sent, bra jobbat! 

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

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

Är det Miljöstrategiska programmet ambitiöst nog? 

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

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

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

Har du andra kommentarer? 

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

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

Kommunens svar: 

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

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

2021-11-24 
      

      
      

3(26) 
 

 

 Privatperson 2 

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

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

Kommunens svar: 

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

 Privatperson 3 

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

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

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

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

Är det Miljöstrategiska programmet ambitiöst nog? 

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

2021-11-24 
      

      
      

4(26) 
 

 

 

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

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

Har du andra kommentarer? 

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

Kommunens svar: 

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

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

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

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

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

2021-11-24 
      

      
      

5(26) 
 

 

3 Kommunstyrelse/nämnder/råd 

 Gävle kommun 

Yttrande – Gävle kommuns svar gällande Ockelbo kommuns 
miljöstrategiska program  

Beskrivning av ärendet  

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

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

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

Beslutet fattas enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 11:14  

Yttrande  

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

Beslutsunderlag  

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

 

Helen Åleskog  
Sektorchef, Styrning och stöd  

Bodil Dürebrandt  
Utvecklare, Styrning och stöd, Övergripande planering 

Kommunens svar: 

Yttrandet noteras. Tack. 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 

2021-11-24 
      

      
      

6(26) 
 

 

 Söderhamns kommun 

Remissvar 

Miljöstrategiskt program för Ockelbo 2022–2026 

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

 

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

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

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

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

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

Gunilla Jonsson 
Hållbarhetsstrateg 

 

Kommunens svar: 

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

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

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

 Miljöpartiet 

 

SYNPUNKTER 

OCKELBO MILJÖSTRATEGISKA PROGRAM 2021 

 

Målområde: Klimatneutralt Ockelbo sid 11 

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

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

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

 

Målområde: Ren och giftfri vardag sid 13 

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

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

 

MÅLEN VI VILL NÅ 

 Ambitiösa och jättebra målbeskrivningar - men hur ska de uppnås, och 
av vem? Vilka nämnder/bolag ansvarar för genomförandet? Varför finns 
inga angivna ansvariga nämnder/bolag/chefer/eller andra ansvariga i 
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måltabellen?  
Förlag: Ange ansvarig för varje enskild målbeskrivning. 

 

Målområde 1 Klimatneutralt Ockelbo 

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

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

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

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

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

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

Målområde 2 Ren och giftfri vardag 

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

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

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

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

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

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

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

Förslag 2: Tillägg: Ockelbo kommun ger livsmedelsproducenter tillgång till 
information och utbildningar om hållbara livsmedesproduktionsmetoder som 
t.ex. agroforestry, plöjningsfritt jordbruk, permakulturprinciper och andra 
hållbara metoder. 
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Målområde 3 Robusta ekosystem 

3.1 Målinriktning tillägg: 

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

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

3.1.1 Förslag: ökad målformulering till 10 % som mål! 

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

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

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

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

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

Kommentarer, allmänna synpunkter och frågeställningar 

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

Ny hemsida 

Den nya sidan kan ha två delar: 

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

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

Sociala medier kan givetvis kopplas till den nya sidan. 

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

Marknadsföring 

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

Yngre och äldre 

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

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

Företagen 

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

 

Övriga frågeställningar kring MSP 

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

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

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

 

Kommunens svar:  

Målområde: Klimatneutralt Ockelbo sid 11 

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

 Vi justerar enligt förslag. 

 Vi tar med synpunkterna och gör justeringar. 

 

Målområde: Ren och giftfri vardag sid 13 

 Vi tar med synpunkterna och gör justeringar. 

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

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

Målområde 1 Klimatneutralt Ockelbo 

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

Koldioxidbudgeten finns att ladda ner här: 

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

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

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

1.6.1 Vi justerar enligt förslag. 

 

Målområde 2 Ren och giftfri vardag 

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

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

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

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

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

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

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

 

Målområde 3 Robusta ekosystem 

3.1 Målinriktning tillägg: 

Förslag: Bra förslag men detta är en aktivitet. 

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

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

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

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

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

3.3.2 Boende innefattar alla boende i kommunen.  

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

Förslag 2: Vi tar med synpunkterna och gör justeringar. 

 

Kommentarer, allmänna synpunkter och frågeställningar 

Förslag: Bra förslag på aktivitet. 

Ny hemsida. Bra förslag på aktivitet. 

Marknadsföring. Bra förslag på aktivitet. 

Yngre och äldre 

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

Implementeringsfråga. 

Företagen 

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

 

Övriga frågeställningar kring MSP 

 Detta är en implementeringsfråga som sker med respektive verksamhet. 

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

 Gästrike räddningstjänstförbund 

2021-000811: Övrigt 

Remissvar från Gästrike Räddningstjänstförbund gällande MSP i Ockelbo 
kommun. 

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

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

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

Med vänlig hälsning 

Håkan Andersson 
Beredskaps och utvecklingssamordnare 

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

 Gävle Energi 

Gävle Energi AB har inget att erinra. 

Kommunens svar:  
Tack för ert svar. 
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 Region Gävleborg 

Region Gävleborgs remissvar på Ockelbo kommuns Miljöstrategiska 
program 2022–2026 

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

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

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

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

Malin Lidov Heneryd 
Chef avdelningen för samhällsplanering 

Love Sjöberg 
Strateg, avdelningen för samhällsplanering 

 
Kommunens svar:  

Tack för synpunkter. Vi instämmer i analysen. 
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 Livsmedelsverket 

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

 

Vänliga hälsningar 

Anna-Karin Johansson 
Miljöstrateg 
Avdelning Hållbara matvanor 

 

Kommunens svar:  
Tack för ert svar. 

 

 Gästrike Vatten 

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

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

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

 

Kommunens svar:  
Tack för ert svar. 
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 Gästrike återvinnare 

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

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

Övergripande reflektion om programmets innehåll 

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

Mål 

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

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

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

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

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

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

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

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

o I måltabellen behöver några detaljer justeras: 

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

o på sid 20 har näst sista målet fel numrering. 

o på sid 21 har målen under 2.3 felaktig numrering. 

Uppföljning 

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

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

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

Övrigt 

Nedan följer några synpunkter och förslag. 

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

Samverkan 

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

Genomförande 

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

 Bistå med kompetens inom avfall och återvinning i 
samhällsplanering 

 Driva delar i kretsloppsplanen 

 Öka återvinning och återbruk 

 Bistå med metodstöd inom avfallsförebyggande 

 Bistå med utbildning inom avfall och återvinning 

 Effektivisera egna transportverksamheten (avfallstransporter) 

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

 

Med vänlig hälsning,  

Anna-Karin Karlsson  
Förbundsdirektör 
Gästrike återvinnare 

AnnaCarin Söderhielm  
Hållbarhetsstrateg  
Gästrike återvinnare 

 

 

Kommunens svar:  

Mål 

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

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

 Vi har justerat så att målet överensstämmer med Kretsloppsplanen. 

 Arbete med Grön Flagg är en aktivitet. 

 Vi har justerat texten enligt förslag. 

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

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

All numrering i måltabellen ses över. 

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

Övrigt 

Nedan följer några synpunkter och förslag. 

 Vi har justerat texten enligt förslag. 

Samverkan 

Vi instämmer i era tankar om samverkan. 

Genomförande 

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

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

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

1. Integrera Sveriges miljömål i programmet  

2. Komplettera programmet med nulägesbeskrivningar  

3. Tydliggöra kopplingar till andra befintliga dokument 

4. Tydliggöra ansvarsfördelningen för att målen blir uppfyllda 

5. Tydliggöra hur programmet ska revideras 

6. Integrera kulturmiljöaspekten i programmet 

7. Bredda frågan om klimatanpassning 

8. Överväga att lägga till mål eller justera befintliga målförslag 

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

Sveriges miljömål bör integreras i programmet 

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

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

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

Nulägesbeskrivningar saknas 

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

Kopplingar till andra befintliga dokument bör tydliggöras 

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

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

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

Tydliggöra ansvarsfördelning för måluppfyllelse 

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

Information om revidering saknas 

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

Kulturmiljöaspekten bör integreras i programmet 

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

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

Frågan om klimatanpassning kan breddas 

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

Mål som med fördel skulle kunna läggas till eller justeras 

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

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

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

32



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 

2021-11-24 
      

      
      

24(26) 
 

 

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

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

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

Ytterligare detaljer som bör eller kan justeras 

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

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

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

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

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

De som medverkat i beslutet 

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

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

Sveriges miljömål bör integreras i programmet 

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

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

Nulägesbeskrivningar saknas 

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

Kopplingar till andra befintliga dokument bör tydliggöras 

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

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

Tydliggöra ansvarsfördelning för måluppfyllelse 

Detta är en genomförandefråga. 

Information om revidering saknas 

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

Kulturmiljöaspekten bör integreras i programmet 

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

Frågan om klimatanpassning kan breddas 

Vi har justerat utifrån synpunkter om klimatanpassning. 

Mål som med fördel skulle kunna läggas till eller justeras 

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

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

 Basåret för mål 3.3.1 är justerat till 2020. 

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

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

Ytterligare detaljer som bör eller kan justeras 

 Vi kan inte göra justeringar i bilden. 

 Vi har sett över numrering av målen. 

 Vi har justerat i enlighet med synpunkten. 

 Vi har justerat i enlighet med synpunkten. 

 Habitat är tillagt i ordlistan. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 50 Dnr 2020/00094  

Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun - Förslag 
på målinriktningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förslag på målinriktningar till Miljöstrategiskt program för Ockelbo 

kommun antas. 

 

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

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

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

                       

Sammanfattning av ärendet 

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

följande målinriktningar till Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun. 

Målområde: Klimatneutralt Ockelbo 

 Ockelbo som geografisk plats är en klimatneutral kommun. 

 I Ockelbo lever vi utan att överskrida vår koldioxidbudget. 

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

 Energin som vi använder kommer från förnybara källor. 

 Samhället utgår från cirkulär resurshantering. 

 Allt byggande i Ockelbo kommun nyttjar hållbara material och 

skapar förutsättningar för boende och verksamhetsutövare att leva 

miljömässigt hållbart. 

 

Målområde: Ren och giftfri vardag 

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

som stör kretsloppens naturliga flöden finns i omlopp. 

 I Ockelbo är utemiljön fri från nedskräpning. 

 I Ockelbo finns en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion som är 

konkurrenskraftig och innovativ. 

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

 En betydande andel av livsmedlen är närproducerade och ekologiska 

och vi är bra på att ta tillvara de resurser som finns i skogen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-29 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Målområde: Robusta ekosystem 

 I Ockelbo kommun värnar vi den biologiska mångfalden. 

 Vi har god kunskap om och värdesätter de ekosystemtjänster som 

naturen erbjuder. 

 I Ockelbo värderar vi natur och vatten högt och prioriterar 

grönområden och möjlighet till rekreation. 

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

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

och rent vatten. 

 Ockelbo är väl förberett och anpassat för de effekter som 

klimatförändringarna medför och kommer att medföra.                         

Beslutsunderlag 

KS beslut 2020-06-16, §107 

Reservation SD och M - Målinriktningar - Miljöstrategiskt program 

Yrkanden 

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

Linus Gunnarsson (M), återremiss av ärendet. 

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

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

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

förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att 

ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande finner därmed att förslag på målinriktningar till Miljöstrategiskt 

program för Ockelbo kommun antas.  

      

Inlägg 

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

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

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

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

   

Postadress 
Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 
Stadshuset, Odengatan 37 

Telefon 
026-24 00 00 
 
 

E-post 
vgs@sandviken.se 
Hemsida 
www.sandviken.se 

Organisationsnr 
212000-2346 
 
 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-11-23 

Diarienummer 
VGS-2021-143 

 
 

 
 

 
 
 

Kommunfullmäktige i Ockelbo kommun  

 

Miljöstrategiskt program 2022-2026 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

genomförandet av miljöstrategiskt program. 

Sammanfattning 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har fått i uppdrag av 
Ockelbo kommun att ta fram ett Miljöstrategiskt program.  
Som ett led i arbetet antog Kommunfullmäktige 29 juni, 2020 
målinriktningar som utgör de önskade lägen som vi tillsammans ska arbeta 
mot. Det miljöstrategiska programmet beskriver utifrån dessa 
målinriktningar vilka mål Ockelbo ska uppnå under perioden 2022–2026. 
Programmet fokuserar på vad som bör ske för att vi ska komma närmare 
våra önskade lägen, inte hur det ska ske. Programmet innehåller alltså inga 
förslag på aktiviteter utan fokuserar på effekten, exempelvis ett samhälle där 
alla kan transportera sig på ett fossilfritt och hållbart sätt, jämfört med att 
peka ut att det till exempel är en Ekomack ska byggas, något som föreslås i 
ett av remissvaren. 
Miljöstrategiskt program ska förstärka och ge ett sammanhang till andra 
styrdokument, såsom exempelvis Kretsloppsplan och Livsmedelsstrategi, där 
vi ser dessa dokument som handlingsplaner för hur målen på respektive 
område ska uppnås. I programmet pekas det ut två områden där det saknas 
handlingsplaner: Klimatfärdplan samt Handlingsplan för Robusta ekosystem.  
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2021-11-23 

Diarienummer 
VGS-2021-143 

Sida 
2(2) 

 

 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen i Ockelbo 
Diariet VGS 
Åsa Holmberg, VGS 
 

Underskrifter 

Anna Bredberg 
Miljö- och hållbarhetschef 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-11-29 

Referens 
KS 2021/00682  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Miljöstrategiskt program 2022-2026 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

                       

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

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

Beslutet ska skickas till 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
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2Ockelbo kommun – Miljöstrategiskt program 2022-2026

Adress och kontaktuppgifter
Ockelbo Kommun 
Organisationsnummer: 212000-2288 
Besöksadress: Södra Åsgatan 30 D 
Postadress: 816 80 Ockelbo 
E-post kommun@ockelbo.se 
Telefonnummer: 0297-555 00 
www.ockelbo.se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magnus Jonsson

Kommunalråd
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Inledning

Beslutade målinriktningar
Målområde: Klimatneutralt Ockelbo

• Ockelbo som geografisk plats är en klimatneutral kommun.

• I Ockelbo lever vi utan att överskrida vår koldioxidbudget.

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

•  Energin som vi använder kommer från förnybara källor.

•  Samhället utgår från cirkulär resurshantering.

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

Målområde: Ren och giftfri vardag

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

• I Ockelbo är utemiljön fri från nedskräpning.

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

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

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

Målområde: Robusta ekosystem

• I Ockelbo kommun värnar vi den biologiska mångfalden.

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

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

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

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

Antagna av kommunfullmäktige 2020-06-29
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Inledning

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

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

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

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

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

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

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

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

Hållbarhetsmålen Agenda 2030

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

•  Målområde Klimatneutralt Ockelbo – mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

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

•  Målområde Robusta ekosystem – mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald  

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

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

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

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

Arbetsprocessen

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

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

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

Gemensam målbild

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

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

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

• Hur visar det sig?

• Hur märker man det om man bor i Ockelbo? 

• Hur märker man det om man besöker Ockelbo? 

• Hur känns det? 

• Hur ser det ut? 

• Vad hör du?

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

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

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

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

• Vad av detta kan vi börja göra redan idag?

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

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

Målområde: Klimatneutralt Ockelbo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

53



14Ockelbo kommun – Miljöstrategiskt program 2022-2026

Ren och giftfri vardag

Målområde: Ren och giftfri vardag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Målområde: Robusta ekosystem

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

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

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

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

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

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

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

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

De 17 globala målen för hållbar utveckling. Illustration: FN

Målen vi vill nå
Om mål och indikatorer

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

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

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

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

Tabellförklaring

Målinriktningens 
nummer

Målets  
nummer

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

Av politiken  
beslutad  

målinriktning 

Målet som  
ska uppmätas, 

referensår i parantes

Året målet senast  
ska vara uppnått

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

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

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

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

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

Nr Målinriktning Nr Mål Från Målår

1.1 Ockelbo som geografisk 
plats är en klimatneutral 
kommun 

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

N 2026 

  1.1.2 Ockelbo deltar i minst ett 
energiprojekt för hållbar 
bioenergiproduktion 

N 2026 

1.2 I Ockelbo lever vi utan 
att överskrida vår 
koldioxidbudget 

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

N 2025 

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

N 2025 

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

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

N 2026 

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

N 2026 

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

N 2026 
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Klimatneutralt Ockelbo

Nr Målinriktning Nr Mål Från Målår

1.4 Energin som vi använder 
kommer från förnybara 
källor 

1.4.1 Ockelbo kommun upphandlar 
endast fossilfri och förnybar el och 
energi  

N 2026 

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

N 2026 

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

N 2026

1.5 Samhället utgår från 
cirkulär resurshantering

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

K 2026 

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

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

N 2026 
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Ren och giftfri vardag

Nr Målinriktning Nr Mål Från Målår

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

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

K 2026 

 2.1.2 Matsvinn i livsmedelshanteringen 
har minskat (2022) 

L 2026 

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

K 2025

  2.1.4 Det finns inget farligt avfall i 
insamlat restavfall 

K 2026 

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

N 2026 

2.2 I Ockelbo är utemiljön fri 
från nedskräpning 

2.2.1 Antalet anmälda 
nedskräpningsärenden  
är noll (2020) 

K 2026 

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

K 2026 

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

N 2026 

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

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

L 2026 

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

L 2026 

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

L 2026 

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

L 2026 

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

Nr Målinriktning Nr Mål Från Målår

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

2.4.1. Mängden partikelhalter i tätortens 
luft vintertid klarar gällande 
miljökvalitetsnormer  

N 2026 

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

N 2026

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

N 2026 

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

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

L 2026 

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

L 2026 

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

L 2026 

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

L 2026 
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Robusta ekosystem

Nr Målinriktning Nr Mål Från Målår

3.1 I Ockelbo kommun  
värnar vi den biologiska 
mångfalden 

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

A 2026 

  3.1.2 Antalet biotopåterställda ytor har 
ökat (2022) 

A 2026 

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

A 2026 

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

A 2026 

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

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

A 2026 

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

A 2026 

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

A 2026 

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

Nr Målinriktning Nr Mål Från Målår

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

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

A 2026 

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

A 2026 

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

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

A 2026 

 3.4.2 Alla enskilda avlopp i kommunen 
uppfyller lagstadgade krav 

A 2026 

 
3.4.3 Ockelbo kommun har de planer 

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

A 2026 

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

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

A 2026 

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

A 2026 

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

A 2026 
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Genomförande/Uppföljning

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

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

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

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

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

Handlingsplaner

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

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

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

Prioriterade områden

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

• Handlingsplan för Robusta ekosystem 

• Klimatfärdplan/Handlingsplan för klimatarbete
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Genomförande/Uppföljning

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

Vi mäter indikatorer

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

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

Det som följs upp 

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

Målområde: Klimatneutralt Ockelbo 

Exempel hur vi följer upp:

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

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

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

◊  Indikator 2:  
En ekotankstation för biogas, HVO och andra fossilfria bränslen,  
är etablerad 2025  
Källa: Ockelbo kommun, Näringslivsenheten
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Genomförande/Uppföljning

Vem har ansvaret för uppföljningen? 

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

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

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

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

Vad är en källa? 

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

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

Uppföljningen sker varje år – det här ingår

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

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

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

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

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

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

Förlust av biologisk mångfald 

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

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

Viktiga orsaker till förlust av biologisk mångfald är: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Exempel på effekter som kan vara positiva för Ockelbo: 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Konflikter om mark och resurser globalt kan leda till folkomflyttningar  

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

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

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

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

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

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

74



35Ockelbo kommun – Miljöstrategiskt program 2022-2026

Förteckning

Ordlista
Biologisk 
mångfald

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

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

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

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

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

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

Habitat Livsmiljön där en viss växt- eller djurart lever.

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

Klimatförändring Den pågående uppvärmningen av jordens atmosfär och 
yta som orsakats av mänskliga aktiviteter där vi bidragit 
till ökande halter av växthusgaser och landexploatering 
och radikalt påverkat de naturliga förutsättningarna. 
Förändringen av klimatet har negativa konsekvenser på  
bland annat våra ekosystem och människors hälsa.
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Klimatneutral Klimatneutral innebär att ingen påverkan på klimatet 
orsakas av en verksamhet, t ex kommun, företag, 
produkt eller person. Det betyder att en kommun som 
är klimatneutral inte ger upphov till några utsläpp av 
växthusgaser.

Koldioxidbudget En koldioxidbudget visar hur mycket koldioxid vi kan 
släppa ut och samtidigt klara klimatmålen, eller snarare 
med hur mycket vi måste minska våra utsläpp av koldioxid 
och hur lång tid vi har kvar av våra totala utsläpp på 
dagens nivå.
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§ 108 Dnr 2021/00682 

Miljöstrategiskt program 2022-2026 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras med motiveringen att lägga till kärnkraft som en 
möjlig energikälla för att säkerställa elförsörjningen i framtiden. En 
omskrivning av förnyelsebara energikällor behöver då göras för att inte 
utesluta kärnkraften. Kärnkraft samspelar med miljöstrategiska programmets 
målinriktning då den är fossilfri och ger låga koldioxidutsläpp. 
 

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

Beslutsunderlag 
KS beslut 2021-12-14, § 190 - Miljöstrategiskt program 2022-2026 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-23, VGS-2021-143 
Förslag Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun 2022, VGS-2021-
143 
Samrådsredogörelse från externremiss, Ockelbo KS 2021/00601 
Beslutade målinriktningar Dnr 2020/00094                          

Yrkanden 
Niels Hebert (MP) yrkar, med instämmande av Ghaith Al-Tameemi (S) 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Linus Gunnarsson (M) yrkar, med instämmande av Joel Strömner (SD), i 
första hand återremiss för att lägga till kärnkraft som en möjlig energikälla 
för att säkerställa elförsörjningen i framtiden. En omskrivning av 
förnyelsebara energikällor behöver då göras för att inte utesluta kärnkraften. 
Kärnkraft samspelar med miljöstrategiska programmets målinriktning då den 
är fossilfri och ger låga koldioxidutsläpp. I andra hand yrkas avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Linus Gunnarssons (M) med fleras yrkande om återremiss 
under proposition och finner att ärendet ska avgöras idag. 
Votering begärs. 
JA-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
NEJ-röst för att ärendet ska återremitteras. 
 

Resultat 

JA - 20 röster 
NEJ - 11 röster 
 
Marit Rempling (C), Lars Erik Vikberg (C), Lena Schenström (C),  
Inger Högberg Kalmering (C), Birgitta Åstrand (C), Inger Norell Prepula 
(S), Patrik Jonsson (S), Staffan Nordqvist (S), Jonas Tholén (S),  
Elsie-Britt Eriksson (S), Anders Öquist (S), Ann-Christin Persson 
Georgsdotter (S), Ghaith Al-Tameemi (S), Irene Bogren (S),  
Jamill Barikzey (S), Anna Lindahl (S), Anna Lindmark (V),  
Martin Sund Svensson (V), Niels Hebert (MP) och Anna Schönning (S) 
röstar JA. 
Alexander Olers (M), Linus Gunnarsson (M), Dan Brodin (KD),  
Jonny Lindblom (SD), Liz Zachariasson (SD), Joel Strömner (SD),  
Marcus Bertilsson (SD), Mattias Palm (SD), Mats Söderlund (SD),  
Patrik Herou (SD) och Lena Lundqvist (SD) röstar NEJ. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras 
med minoritetsåterremiss. 
      
 

Inlägg 
Niels Hebert (MP), Linus Gunnarsson (M), Ghaith Al-Tameemi (S),  
Anna Lindmark (V), Joel Strömner (SD), Martin Sund Svensson (V)       
 

78



 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-02-09 

Referens 
KS 2021/00682  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Miljöstrategiskt program 2022-2026 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Miljöstrategiskt program 2022-2026 antas. 
2. Samrådsredogörelsen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har fått i uppdrag av 
Ockelbo kommun att ta fram ett Miljöstrategiskt program.  
Vid kommunfullmäktige 2021-12-20 återremitterades ärendet med 
motiveringen att man ville lägga till kärnkraft som en möjlig energikälla för 
att säkerställa elförsörjningen i framtiden. Man önskar en omskrivning av 
förnyelsebara energikällor för att inte utesluta kärnkraften och man menar 
vidare att kärnkraft samspelar med programmets inriktning genom att den är 
fossilfri och ger låga koldioxidutsläpp. 
  
Det stämmer förvisso att kärnkraft ger upphov till låga koldioxidutsläpp, 
men den kan däremot inte klassas som förnybar.  
 
Vid framtagandet av Miljöstrategiskt program 2022-2026 har förvaltningen 
utgått från de målinriktningar som beslutades av kommunfullmäktige i juni 
2020. Dessa målinriktningar beskriver de önskade lägen i framtiden som 
majoriteten i Ockelbo vill att vi ska sträva mot. Under målområdet 
Klimatneutralt Ockelbo finner vi målinriktning 1.4 "Energin som vi 

använder kommer från förnybara källor". Då kärnkraft inte är en förnybar 
energikälla är det inte möjligt att, utifrån redan fattade beslut, ändra 
skrivningen i dokumentet för att inkludera kärnkraft.  
  
Miljöstrategiskt program utgår från vetenskapliga och vedertagna 
definitioner utöver de politiska ramar som målinriktningarna utgör och 
därför är inte de önskade ändringarna möjliga att göra. 
  
Programmet syftar till att samordna och utveckla miljöarbetet för Ockelbo 
kommun som geografiskt område och omfattar allt inom kommunens 
gränser. Miljöstrategiskt program fokuserar enbart på det vi har idag och det 
vi kan utveckla inom vår kommuns gränser, vilket inte kärnkraft kan anses 
göra. 
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Beslutsunderlag 
KF beslut 2021-12-20, § 108 – Miljöstrategiskt program 2022-2026 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-29 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-23, VGS-2021-143 
Förslag Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun 2022, VGS-2021-143 
Samrådsredogörelse från externremiss, Ockelbo KS 2021/00601 
Beslutade målinriktningar Dnr 2020/00094                                                   

Beslutet ska skickas till 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
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§ 6 Dnr 2022/00103  

Beslut om allmänna bestämmelser för VA samt 
Taxekonstruktion och Taxebilaga 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Nya Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och 
avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion för Gästrike 
Vattenkoncernen och Taxebilaga i enlighet med bilaga 1-3 antas. 
2. Nya Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och 
avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion för Gästrike 
Vattenkoncernen och Taxebilaga gäller från 1 januari 2023. 
 

Ärendebeskrivning 
Gästrike Vatten AB har tagit fram förslag till gemensam taxekonstruktion. I 
arbetet med förslag till reviderad taxekonstruktion har också en 
genomlysning av befintliga dokument skett. Syftet med revideringen är att 
uppdatera befintlig konstruktion inför att även Östhammar ska tillämpa 
samma taxekonstruktion. I samband med genomlysningen har även texterna i 
Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning 
(ABVA) setts över för att på samma sätt kunna få enhetlighet i arbetssätten 
inom koncernen. I arbetet har hänsyn tagits till arbetet som 
branschorganisationen Svenskt vatten bedrivit för att ta fram ett nytt 
basförslag för taxa. 
Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning 
(ABVA) reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens (fastighetsägare) 
rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Gävle, Hofors, Ockelbo och 
Älvkarleby kommuner har bestämmelser (ABVA) per kommun, texterna är 
likalydande och är den text som förslås bli den gemensamma. Östhammar 
kommun har en egen ABVA som nästan är identiskt med den som övriga 
kommuner har, vilket gör att de nya bestämmelserna innebär små justeringar 
och inte några förändringar för kunderna. 
Då taxekonstruktion är en justering av nuvarande konstruktion för Gävle, 
Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner innebär det marginella 
förändringar för kunderna. För Östhammar kommun innebär förslaget en helt 
ny konstruktion och förslaget är därmed att införa de gemensamma 
dokumenten ett år senare för att kunna göra förberedelser och genomföra 
kommunikationsinsatser med kunderna. 
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Taxekonstruktionen anger hur de olika tjänsternas avgift ska beräknas och 
ska vara lika inom koncernen. Däremot är avgiftsnivån för VA olika i varje 
kommun utifrån de förutsättningar som finns i just den kommunen. Beslut 
om nivåer tas separat och berörs inte av detta beslut.          

Beslutsunderlag 
• Protokoll Gästrike Vatten ABs styrelsemöte 2021-12-14 § 56 - Allmänna 

bestämmelser för VA samt Taxekonstruktion och Taxebilaga 
• Bilaga 1. Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och 

avloppsanläggning (ABVA)  
• Bilaga 2. Taxa för Gästrike vatten-koncernen  
• Bilaga 3. Taxebilaga för Gästrike Vatten-koncernen  
• Bilaga 4. Underlag för förslag till beslut om Allmänna bestämmelser för 

användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA), 
Taxekonstruktion och Taxebilaga  

• Bilaga 5. Sammanfattning av ändringar för Gävle-, Hofors-, Ockelbo- och 
Älvkarleby kommun  

• Bilaga 6. Sammanfattning av ändringar för Östhammars kommun • 
Missiv Gästrike Vatten AB - Beslut om allmänna bestämmelser för VA 
samt Taxekonstruktion och Taxebilaga  

• Bilaga 7. Beslut i Gävle vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021  
• Bilaga 8. Beslut i Hofors vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021  
• Bilaga 9. Beslut i Ockelbo vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021  
• Bilaga 10. Beslut i Älvkarleby vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021  
• Bilaga 11. Beslut i Östhammar vatten AB, protokoll från möte               
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Protokoll från styrelsemöte 

Protokollet avser 

Sammanträdesdatum 

Plats 

Tid 

Östhammar Vatten AB 

2021-12-09 

Gävle konserthus/Teams möte 

Kl 12:30 -13:20 

Änr234639 
Datum 2021-12-09 

Sida 1 (6) 

Övrigt Ordförande, Vice ordförande, Vd och sekreterare deltar på 
plats övriga via Teams. 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Pär-Olof Olsson 

Närvarande 
Margareta Widen Berggren, Ordförande 
Pär-Olof Olsson, Vice ordförande 
Tomas Bendiksen, Ledamot 
Inger Abrahamsson, Ledamot 
Bo Persson, Ledamot 
Lena Blad, Vd 

Övriga närvarande 
Anneli Westin, Senior Utredare deltar fysiskt på mötet 
Gunilla Boström, Sekreterare 

Mötet öppnades 

Frånvarande 

Frånvarande 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. 

§43 
Val av justerare 
Till justerare valdes Pär-Olof Olsson. 

§44 
Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställdes med tillägg av två övriga frågor. 

Gastrike V.iUen koncernen bestar av moderbolaget Gå,trlke Vatten AB och dess dolterbolag Gävle vatten AB, 
Hofors V�tten AB, Otkelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB; ett för varje 
ägarkommun. Vi ansvarar för kommunal VA-fcirsörjning och an bidra till en hållbar samhällsutvetkling I de fem 
kommunerna. 

Gllstrlke Vatten AB I Hamnleden 20, 806 4 I Gävle 
020 37 93 00 I lnlo@gastrlkevatten.se 

www.gastrlkevatten.se 
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Anr234639 
Datum 2021-12·09 

Sida 2 (6) 

§45 

§46 

§47 

Protokoll från föregående möte 
Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna. 

I nformationsärenden 

Verksamhetsuppföljning 

Information gavs om: 
revisionsmötet den 1 december med lekmannarevisorerna då även deras 
fördjupad granskning gällande PFAS avrapporterades samt den auktoriserad 
revisionens höstgranskning 
internkontrollplan 2022 för Gästrike Vatten koncernen 
hållbarhetslöfte för Gästrike Vatten tecknat för Uppsala län 
aktuell status för vatten frän Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. 
utredningsarbetet för ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet för ett 
utbyggt reningsverk Alunda för ökad avloppskapacitet fortlöper. Utgångspunkten 
har varit en utbyggnad i etapper för ca 5 500 personer. Utredningsarbetet visar 
att det inte är lämpligt att ansöka om ett tillstånd för en längre tidsperiod än 
10-15år. Detta på grund av den osäkra befolkningstillväxten. Bedömningen i 
nuläget är att söka ett tillstånd för ca 3 500 personer för att täcka behovet för 
kommande 10-15 år. Detta ger ett utrymme för anslutning av ytterligare 
ca 1000 personer. 

Verksamhetsinformation 

Information gavs om: 
- status och resultat från aktiviteter och projekt 
- drifthändelser och pågående ärenden 

Gä,trlke Vatten AB I Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
telefon direkt 020-37 93 00 

lnfo@gastrlhvalten.se I www.gaslrikevatten.se 

t� 
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inr234639 
Datum 2021-12-09 

Sida 3 (6) 

§48 

Delges 
KS/KF 

§49 

Delges 
KS/KF 

Beslutsärenden 

Begäran om tillskott av eget kapital till Östhammar 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 SO 000 kr 
innan reglerna i ABL 25 kap blir aktuella. 

Behovet av eget kapital i Östhammar Vatten AB bedöms vara ca 20 % av 
verksamhetskostnaderna, vilket innebär 10 mnkr. Syftet med 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. 
Östhammar kommun har sedan tidigare givet ett villkorat aktieägartillskott 
på 10 mnkr. För att säkerställa en tillräcklig nivå på kapital föreslås att det 
villkorade aktieägartillskottet görs om till ett ovillkorat aktieägartillskott. 

Beslut 
Östhammar Vatten AB:s styrelse beslutade 

att föreslå Östhammar kommunfullmäktige att besluta att omvandla 
befintligt villkorat aktieägartillskott på 10 miljoner kronor till ett 
ovillkorat aktieägartillskott. 

Möjlig anslutning till vatten och avlopp i Östhammar kommun 
december 2021 

Ärendebeskrivning 
VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd trots att ett 
stort antal åtgärder har vidtagits. Ytterligare åtgärder planeras men för att 
klara av att leverera dricksvatten till våra kunder och rena avloppsvattnet 
inom ramen för våra tillstånd måste antalet personer som kan anslutas till 
VA-nätet i Östhammars kommun just nu begränsas. I bilaga 1 redovisas 
ental personer som kan anslutas till den allmänna VA-anläggningen per ort 
2021-12-01. Revidering och nytt beslut sker halvårsvis. 

Änr 230895 

Änr 236242 

Gllstrlke Vatten AB I Hamnleden 20,806 41 G,Me 

lelefon direkt 020-37 93 00 

lnfo@gastrlkevall•n.se1 www.gastrlkevatt•n.se 

\� 
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Å·n,234639 
Datum 2021-12-09 

Sida 4 (6) 

§SO 

Delges 
KS/KF 

Uppföljning av antalet personer som har anslutits respektive åtgärder som 
vidtagits för att öka kapaciteten sker löpande. En ny vattenledning från 
Örbyhus i Tierp gör att fler personer kan anslutas till Alunda respektive 
Österbybruk. Det förändrar anslutningsmöjligheterna på dessa orter. 

Beslut 
Östhammar Vatten AB:s styrelse beslutade 

att godkänna antal personer som kan anslutas till den allmänna 
VA-anläggningen per ort 2021-12-01 i enlighet med bilaga 1 
att överlämna beslutet till Östhammar kommun 

Verksamhetsplan inklusive intern• och investeringsbudget 2022 
Östhammar Vatten AB 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplanen beskriver inriktning och fokusområden för såväl det 
övergripande arbetet inom Gästrike Vatten koncernen som aktiviteter för 
respektive dotterbolag. Till verksamhetsplanen finns en internbudget och 
investeringsbudget för året samt för investeringar en plan och utblick som 
sätter de ekonomiska ramarna till respektive del av verksamhetsplanen. 

Under kommande år växer behoven och uppdraget kraftigt. För att möta 
de nya behoven och skapa en god arbetsmiljö sker en utveckling av 
verksamheten och förstärkning av organisationen. I arbetet med 
verksamhetsplanen har prioritering gjorts för att på bästa sätt uppfylla 
behov inom uppdraget. Hänsyn och anpassning har gjorts till rådande 
förutsättningar där utvecklingen av organisationen kommer att generera 
ökad kapacitet från 2023. Hänsyn har tagits till rådande Covid-19 pandemi. 

Föreslagen Internbudget överensstämmer till största del mot den av styrelsen 
tidigare beslutade budgetramen. Föreslagen lnvesteringsbudget är sänkt med 
ca 7,5 mnkr i förhållande till den av styrelsen beslutade ramen. Det beror på 
att många arbeten är fleråriga och det är svårt att veta vilket år kostnader 
faller ut. 

I budgeten har förutsatts en generell inflation på 2 % för verksamhets
kostnader, räntan är beräknad enligt nuvarande marknadsräntor. Lånebehov 
för år 2022 motsvarar investeringsbudgeten. 

Änr 235262 

Ghtrlke Vatten AB I Hamnleden 20, 806 41 Gä11le 

telefon direkt 020-37 93 00 
lnfo@gastrlkevatten.�I www.gastr evatten.se 

t 
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Änr 234639 
Datum 2021-12-09 

Sida 5 (6) 

§51 

Beslut 
Östhammar Vatten AB:s styrelse beslutade att 

att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2022 som berör 
Östhammar Vatten AB 
att fastställa Internbudget 2022 för Östhammar Vatten AB 
att fastställa lnvesteringsbudget 2022 för Östhammar Vatten AB 
att överlämna beslutad Verksamhetsplan, Internbudget samt 
lnvesteringsbudget 2022 till Östhammar kommun 
att Vd inom beviljad budgetram för Östhammar Vatten AB 
omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa 
att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom 
att uppdra till Vd som genom chef för avdelning Ekonomi 
samt redovisningsansvarig för Östhammar Vatten AB:s räkning 
omsätta befintliga lån, samt 
att vid behov uppta nya lån för finansiering inom den av 
Östhammar kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen 
för Östhammar Vatten AB enligt fastställd finanspolicy för 
Gästrike Vatten koncernen 

Beslut om allmänna bestämmelser för VA samt Taxekonstruktion 
och Taxebilaga 

Ärendebeskrivning 
Enligt ägardirektivet för Gästrike Vatten AB ingår att ta fram förslag till 
gemensam taxekonstruktion. Ett arbete har bedrivits för att lämna 
förslag på en reviderad taxekonstruktion och en genomlysning av befintliga 
dokument har skett. Syftet med revideringen är att uppdatera befintlig 
konstruktion inför att även Östhammar ska tillämpa samma taxekonstruktion. 
I samband med genomlysningen har även texterna i Allmänna bestämmelser 
för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) setts över för att på 
samma sätt kunna få enhetlighet i arbetssätten inom koncernen. I arbetet har 
hänsyn tagits till arbetet som branschorganisationen Svenskt vatten bedrivit 
för att ta fram ett nytt basförslag för taxa. 

Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning 
(ABVA) reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens (fastighetsägare) 
rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Gävle, Hofors, Ockelbo och 
Älvkarleby kommuner har bestämmelser (ABVA) per kommun, texterna är 
likalydande och är den text som föreslås bli den gemensamma. Östhammar 
kommun har egen ABVA som nästan är identisk med den som övriga kommuner 
har, vilket gör att de nya bestämmelserna innebär små justeringar och inte 
några förändringar för kunderna. 

Änr 236256 

Glstrlkl! Vatten AB I 1-tamnleden 20, 806 41 Ga.1e 
tel�Jon direkt 020-37 93 00 -�i�,� 
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Eftersom taxekonstruktionen är en justering av nuvarande konstruktion för 
Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner innebär det marginella 
förändringar för kunderna. För Östhammar kommun innebär förslaget en 
helt ny konstruktion och förslaget är därmed att införa de gemensamma 
dokumenten ett år senare för att kunna göra förberedelser och genomföra 
kommunikationsinsatser med kunderna. 

Taxekonstruktionen anger hur de olika tjänsternas avgift ska beräknas och 
ska vara lika inom koncernen. Däremot är avgiftsnivån för VA olika i 
varje kommun utifrån de förutsättningar som finns i just den kommunen. 
Beslut om nivåer tas separat och berörs inte av detta beslut. 

Beslut 

Östhammar Vatten AB:s styrelse beslutade 
att godkänna förslaget till Allmänna bestämmelser för användandet av 
vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion för Gästrike Vatten
koncernen och Taxebilaga i enlighet med bilaga 1-3 
att föreslå att beslutet gäller från 1 januari 2024 för Östhammar kommun 

Övriga frågor 

§ 52 
Inger Abrahamsson tog upp frågan om information till medborgarna. 

§ 53 
Pär-Olov Olsson tog upp status gemensam slam hantering Östhammar kommun. 

Mötet avslutas 

Nästa styrelsemöte: 
Datum: 2022-02-24 
Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle 
Tid: kl 12:30-13:15 

Änr234639 
Datum 2021-12-09 

Sida 6 (6) 

Gllstrlke Vatten AB I Hamnleden 20, 806 4l Gavle 
lm�ekr 020-37 93 00 

·----i� 
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Protokoll från styrelsemöte 

Protokollet avser 

Sammanträdesdatum 

Plats 

Tid 

Övrigt 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

Närvarande 

Älvkarleby Vatten AB 

2021-12-09 

Gävle konserthus 

Kl 14:30 -15:30 

BoJanzon 

lnga-Lil Tegelberg, Ordförande 
Bo Janzon, Vice ordförande 
Björn Karlsson, Ledamot deltog §45-48 
Lena Blad, Vd 

Övriga närvarande 
Anneli Westin, Senior Utredare 
Gunilla Boström, Sekreterare 

Mötet öppnades 

Frånvarande 

Frånvarande 

Änr234638 
Datum 2021-12-09 

Sida 1 (5) 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. 

§41 

§42 

§43 

Val av justerare 
Till justerare valdes Bo Janzon. 

Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställdes. 

Protokoll från föregående möte 
Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna. 

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. 

Gästrike Vatten AB I Hamnleden 20,806 41 Gävle 
020-37 93 00 I info@gastrikevatten.se 

www.gastrikevatten.se 
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Datum 2021-12-09 

Sida 2 (5) 

Delges 
KS/KF 

VATTEN 

I nformationsä renden 

§44 

§45 

Verksamhetsuppföljning 

Information gavs om: 
revisionsmötet den 1 december med lekmannarevisorerna då även deras 
fördjupad granskning gällande PFAS avrapporterades samt den auktoriserad 
revisionens hästgranskning 
internkontrollplan 2022 för Gästrike Vatten koncernen 
aktuell status i ärendet för bildande av naturreservatet Häcksören 
hållbarhetslöfte för Gästrike Vatten tecknat för Uppsala län 

Verksamhetsinformation 

Information gavs om: 
status och resultat från aktiviteter och projekt 
drifthändelser och pågående ärenden 

Beslutsärenden 

§46 

Begäran om tillskott av eget kapital till Älvkarleby Vatten AB 

Ärendebeskrivning 
Förlust som uppstår i VA-verksamhet ska bokföras mot eget kapital i aktiebolag 
enligt god redovisningssed. I aktiebolags lagens 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 bölag ha en ansamlad förlust om högst 50 000 kr 
innan reglerna i ABL 25 kap blir aktuella. 

Behovet av eget kapital i Älvkarleby Vatten AB bedöms vara ca 20 % av 
verksamhetskostnaderna, vilket innebär 5 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. 

Änr230894 

Gästrike Vatten AB I Hamnleden 20,806 41 Gävle 
telefon direkt 020-37 93 00 

info@gastrikevatten.se I www.gastrikevatten.se 
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Datum 2021-12-09 

Sida 3 (5) 

Delges 
KS/KF 

VATTEN 

§47 

Beslut 
Älvkarleby Vatten AB:s styrelse beslutade 

att föreslå Älvkarleby kommunfullmäktige att besluta att utöka eget 
kapital i form av ett aktieägartillskott på 5 miljoner kronor till 
Älvkarleby Vatten AB 

Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2022 
Älvkarleby Vatten AB 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplanen beskriver inriktning och fokusområden för såväl det 
övergripande arbetet inom Gästrike Vatten koncernen som aktiviteter för 
respektive dotterbolag. Till verksamhetsplanen finns en internbudget och 
investerings budget för året samt för investeringar en plan och utblick som 
sätter de ekonomiska ramarna till respektive del av verksamhetsplanen. 

Under kommande år växer behoven och uppdraget kraftigt. För att möta 
de nya behoven och skapa en god arbetsmiljö sker en utveckling av 
verksamheten och förstärkning av organisationen. I arbetet med 
verksamhets planen har prioritering gjorts för att på bästa sätt uppfylla 
behov inom uppdraget. Hänsyn och anpassning har gjorts till rådande 
förutsättningar där utvecklingen av organisationen kommer att generera 
ökad kapacitet från 2023 . Hänsyn har tagits till rådande Covid-19 pandemi. 

Föreslagen budget överensstämmer till största del mot den av styrelsen 
tidigare beslutade budgetramen. Främst är förändringar att omfördelning 
mellan förnyelse och ny investering har skett. 

I budgeten har förutsatts en generell inflation på 2 % för verksamhets
kostnader, räntan är beräknad enligt nuvarande marknadsräntor. 
Gemensamma kostnader från Gästrike Vatten AB har fördelats ut enligt 
fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag. Lånebehov för 
år 2022 motsvarar investeringsbudgeten. 

Änr235261 

Gästrike Vatten AB I Hamn leden 20,806 41 Gävle 
telefon direkt 020-37 93 00 

info@gastrikevatten.se I www.gastrikevatten.se 
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Änr 234638 

Datum 2021-12-09 

Sida 4 (5) 

§48 

Beslut 
Älvkarleby Vatten AB: s styrelse beslutade 

att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2022 som berör 
Älvkarleby Vatten AB 
att fastställa Internbudget 2022 för Älvkarleby Vatten AB 
att fastställa Investerings budget 2022 för Älvkarleby Vatten AB 
att överlämna Verksamhetsplan, Internbudget samt 
lnvesteringsbudget 2022 till Älvkarleby kommun 
att Vd inom beviljad budgetram för Älvkarleby Vatten AB 
omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa 
att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom 
att uppdra till Vd som genom chef för avdelning Ekonomi 
samt redovisningsansvarig för Älvkarleby Vatten AB:s räkning 
omsätta befintliga lån, samt 
att vid behov uppta nya lån för finansiering inom den av 
Älvkarleby kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen 
för Älvkarleby Vatten AB enligt fastställd finanspolicy för 
Gästrike Vatten koncernen. 

Beslut om allmänna hestämmelser för VA samt Taxekonstruktion 
och Taxebilaga 

Ärendebeskrivning 
Enligt ägardirektivet för Gästrike Vatten AB ingår att ta fram förslag till 
gemensam taxekonstruktion. Ett arbete har bedrivits för att lämna 
förslag på en reviderad taxekonstruktion och en genomlysning av befintliga 
dokument har skett. Syftet med revideringen är att uppdatera befintlig 
konstruktion inför att även Östhammar ska tillämpa samma taxekonstruktion. 
I samband med genomlysningen har även texterna i Allmänna bestämmelser 
för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) setts över för att på 
samma sätt kunna få enhetlighet i arbetssätten inom koncernen. I arbetet har 
hänsyn tagits till arbetet som branschorganisationen Svenskt vatten bedrivit 
för att ta fram ett nytt basförslag för taxa. 

Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning 
(ABVA) reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens (fastighetsägare) 
rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Gävle, Hofors, Ockelbo och 
Älvkarleby kommuner har bestämmelser (ABVA) per kommun, texterna är 
likalydande och är den text som föreslås bli den gemensamma. Östhammar 
kommun har egen ABVA som nästan är identisk med den som övriga kommuner 
har, vilket gör att de nya bestämmelserna innebär små justeringar och inte 
några förändringar för kunderna. 

Änr236255 

Gästrike Vatten AB I Hamn leden 20, 806 41 Gävle 

telefon direkt 020-37 93 00 

info@gastrikevatten.se I www.gastrikevatten.se 
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Eftersom taxekonstruktionen är en justering av nuvarande konstruktion för 
Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner innebär det marginella 
förändringar för kunderna. För Östhammar kommun innebär förslaget en 
helt ny konstruktion och förslaget är därmed att införa de gemensamma 
dokumenten ett år senare för att kunna göra förberedelser och genomföra 
kommunikationsinsatser med kunderna. 

Taxekonstruktionen anger hur de olika tjänsternas avgift ska beräknas och 
ska vara lika inom koncernen. Däremot är avgifts nivån för VA olika i 
varje kommun utifrån de förutsättningar som finns i just den kommunen. 
Beslut om nivåer tas separat och berörs inte av detta beslut. 

Beslut 

Älvkarleby Vatten AB: s styrelse beslutade 
att godkänna förslaget till Allmänna bestämmelser för användandet av 
vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxa för Gästrike Vatten-koncernen 
och Taxebilaga i enlighet med Bilaga 1 -3 
att föreslå att beslutet gäller från 1 januari 2023 för Älvkarleby kommun 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

Mötet avslutas 

Nästa styrelsemöte: 

Datum: 2022 -02 -24 
Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle 
Tid :  kl 15:30 -16:15 

Änr 234638 
Datum 2021-12-09 

Sida 5 (5) 

Gästrike Vatten AB I Hamn leden 20, 806 41 Gävle 
telefon direkt 020-37 93 00 

info@gastrikevatten.se I www.gastrikevatten.se 
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Protokol l  från styrelsemöte 

Protokol let avser 

Sammanträdesdatum 

Plats 

Sekretera re 

Ordförande 

J uste rare 

Närvarande 

Ockelbo Vatten AB 

202 1-12-09 

Per capsulam, via mai l  

U lrika Norl ing 

Magnus Jonsson, Ordförande 

Lars-Erik Wickberg, Vice ordföra nde 

U l rika Norl ing, Leda mot 

Lena Blad, Vd 

Övriga närvarande 
G uni l la Boström, Sekreterare 

Mötet öppnades 

§37 

§38 

§39 

Val av justerare 
Ti l l  justerare va ldes Ulrika Norl ing 

Faststäl lande av föredragningsl ista 
Föredragningslistan faststä l ldes. 

Protokol l  från föregående möten 

Frånvarande 

Frånvarande 

Föregående protokol l  justerat. Protokollet läggs ti l l  handl ingarna. 

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. 

Änr 234637 

Datum 2021-12-09 

Sida 1 {4} 

Gästrike Vatten AB I Hamn leden 20, 806 41 Gävle 
020-37 93 00 I info@gastrikevatten.se 

www.gastrikevatten.se 
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Änr 234637 

Datum 2021-12-09 

Sida 2 {4} 

Delges 
KS/KF 

I nformationsä ren den 

§40 

§41 

Verksamhetsuppföljning 

Information gavs om:  
revisionsmötet den 1 december med lekmannarevisorerna då även deras 
fördjupad granskning gäl lande PFAS avrapporterades samt den auktoriserad 
revisionens hästgranskning 
i nternkontrol lp lan 2022 för Gästrike Vatten koncernen 

Verksamhetsinformation 

I nformation gavs om:  
status och resultat från aktiviteter och projekt 
d rifthändelser och pågående ärenden 

Bes I utsä renden 

§42 

Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2022 

Ockelbo Vatten AB 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplanen beskriver inriktning och fokusområden för såvä l det 
övergripande arbetet inom Gästrike Vatten koncernen som aktiviteter för 
respektive dotterbo lag. Ti l l  verksamhetsplanen finns en internbudget och 
investeringsbudget för året samt för investeringar en plan och utblick som 
sätter de ekonomiska ramarna till respektive del av verksamhetsplanen. 

Under kommande år  växer behoven och uppdraget kraftigt. För att möta 
de nya behoven och skapa en god a rbetsmiljö sker en utveckl i ng av 
verksamheten och förstä rkn ing av organisationen. I arbetet med 
verksamhetsplanen har prioriteri ng gjorts för att på bästa sätt uppfylla 
behov inom uppdraget. Hänsyn och anpassning har gjorts ti l l  rådande 
förutsättninga r där utvecklingen av organ isationen kommer att generera 
ökad kapacitet från 2023.  Hänsyn har tagits ti l l  rådande Covid-19 pandemi. 

Föreslagen Internbudget överensstämmer ti l l  största del mot den av styrelsen 
tid iga re beslutade budgetramen. l nvesteringsbudget har sänkts i förhå llande 
ti l l  av styrelsen beslutad ram med ca 3,5 mnkr. Det beror på att flera pågående 
projekt fortlöper under nästa år. I nga nya större åtgärder  startar innan dessa 
är kla ra . Det har även funn its en osäkerhet om tidplan för utbyggnad av 
VA till nya fastigheter/exploateringar. 

Änr 235260 

Gästrike Vatten AB I Hamn leden 20, 806 41 Gävle 
telefon direkt 020-37 93 00 

info@gastrikevatten.se I www.gastrikevatten.se 

(N 
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Änr 234637 

Datum 2021-12-09 

Sido 3 {4} 

§43 

I budgeten har förutsatts en generel l  inflation på 2 % för verksamhets
kostnader, räntan är beräknad enl igt nuva rande marknadsräntor. 
Gemensam ma kostnader från Gästri ke Vatten AB har fördelats ut en l igt 
faststä l ld fördelningsnyckel t i l l  respektive dotterbolag. Lånebehov för 
år 2022 motsvara r investeringsbudgeten.  

Beslut 
Ocke lbo Vatten AB:s styre lse beslutade 

att faststä l la de delar av Verksamhetsplanen 2022 som berör 
Ockelbo Vatten AB 
att faststäl la I nternbudget 2022 för Ockelbo Vatten AB 
att faststäl la l nvesteringsbudget 2022 för Ockelbo Vatten AB 
att överlämna beslutad Verksamhetsplan, I nternbudget samt 
lnvesteringsbudget 2022 ti l l  Ockelbo kommun 
att Vd  inom beviljad budgetram för Ockelbo Vatten AB 
omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa 
att vid sådan omdisponering informera styre lsen därom 
att uppdra t i l l  Vd som genom chef för avdeln ing Ekonomi 
samt redovisningsansvarig för Ockelbo Vatten AB:s räkning 
omsätta befintliga lån, samt 
att vid behov uppta nya lån för finansiering inom den av 
Ockelbo kom mun vid va rje t i l lfä l le faststä l lda borgensramen 
för Ockelbo Vatten AB enl igt faststä l ld finanspol icy för 
Gästrike Vatten koncernen 

Beslut om al lmänna bestämmelser för VA samt Taxekonstruktion 
och Taxebilaga 

Ärendebeskrivning 
En l igt äga rd irektivet för Gästrike Vatten AB ingår att ta fram förslag t i l l  
gemensam taxekonstruktion. Ett arbete har bedrivits för att lämna 
förslag på en reviderad taxekonstruktion och en genomlysning av befintl iga 
dokument har skett. Syftet med revideringen är att uppdatera befintl ig 
konstruktion inför att även Östhammar ska ti l lämpa samma taxekonstruktion. 
I samband med genomlysningen har även texterna i Al lmänna bestämmelser 
för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA} setts över för att på 
samma sätt kunna få enhetlighet i a rbetssätten inom koncernen. I a rbetet har 
hänsyn tagits t i l l  a rbetet som branschorgan isationen Svenskt vatten bedrivit 
för att ta fram ett nytt basförslag för taxa . 

Änr 236253 

Gästrike Vatten AB I Hamn leden 20, 806 41 Gävle 
telefon direkt 020-37 93 00 

info@gastrikevatten.se I www.gastrikevatten.se 
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Al lm änna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggn ing 
(ABVA) reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens (fastighetsägare) 

rättigheter och skyld igheter gentemot va randra .  Gävle, Hofors, Ockelbo och 
Älvka rleby kom muner har bestäm melser (ABVA) per kommun, texterna är  
l ika lydande och är  den text som föreslås b l i  den gemensamma.  Östhammar  
kom mun har egen ABVA som nästan är  identisk med den som övriga kommuner 
har, v i l ket gör att de nya bestämmelserna innebär små justeringa r och inte 
några förändringar för kunderna. 

Eftersom taxekonstruktionen är  en justering av nuvarande konstruktion för 
Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvka rleby kom muner innebär det marginel la 
förändringa r för kunderna. För Östhammar  kommun innebär förslaget en 

helt ny konstruktion och förslaget är dä rmed att införa de gemensamma 
dokumenten ett å r  senare för att kunna göra förberedelser och genomföra 
kom munikationsinsatser med kunderna.  

Taxekonstruktionen anger hur de o l ika tjänsternas avgift ska beräknas och 
ska va ra l ika inom koncernen. Dä remot är avgiftsnivån för VA ol ika i 
varje kommun utifrån de förutsättninga r som finns i just den kommunen .  

Beslut om n ivåer tas separat och berörs inte av detta beslut. 

Beslut 

Ockelbo Vatten AB:s styrelse beslutade 
att godkänna förslaget ti l l  Al lmänna bestäm melser för a nvändandet av 
vatten- och avloppsan läggning (ABVA), Taxa för Gästrike Vatten-koncernen 
och Taxebi laga i en l ighet med Bilaga 1-3 
att föreslå att beslutet gä ller från 1 janua ri 2023 för Ockelbo kommun 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

Mötet avslutas 

Nästa styre lsemöte : 

Datum:  2022-02-24 
Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle 
Tid : kl 14:30-15:15 

Änr 234637 

Datum 2021-12-09 

Sida 4 {4} 

Gästrike Vatten AB I Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
telefon direkt 020-37 93 00 

info@gastrikevatten.se I www .gastrikevatten.se 
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Protokoll från styrelsemöte 

Protokollet avser 

Sammanträdesdatum 

Plats 

Tid 

Hofors Vatten AB 

2021·12-09 

Gävle konserthus/Teams möte 

Kl 13:30 ·14:15 

Änr234636 
Datum 2021·12-09 

Sida 1 (5) 

Övrigt Ordförande, Vice ordförande, Vd och sekreterare deltar fysiskt på mötet, 
övriga deltar via Teams. 

�� Awl Sekreterare 
niUaBoström 

Ordförande ,tr1clö¾r 
Juste rare 

Närvarande Frånvarande 
Torbjörn Jansson, Ordförande 
Börje Lindgren, Vice ordförande 
Mari Rasjö, Ledamot 

Bo Wadström, Ledamot 

Anne Persson, Ledamot 
Lena Blad, Vd 

övriga närvarande 
Anneli Westin, Senior Utredare 
Gunilla Boström, Sekreterare 

Mötet öppnades 

Frånvarande 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. 

§38 

§39 

Val av justerare 
Till justerare valdes Börje Lindgren. 

Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställdes. 

Ghtrlke Vatten koncernen bestär av moderbolaget Gäst rike Vatten AB och dess dotterbolag Gävle Vatten AB, 
Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Osthammar Vatten AB: ett för varje 
ägartommun. Vi ansvarar för kommunal VA-försörjning och att bidra 1111 en hållbar samhallsutveckllng I de fem 
kommunerna. 

Glstrlke Vatten AB I Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
020-37 93 00 I info@'gastrlkevatten.s.. 

--.pstrlkevatten. 



99

... ... "' 
0 

!:! 

�, gästrike 
� VATTEN 

Änr234636 
Datum 2021-12-09 

Sida 2 (5) 

Delges 
KS/KF 

§40 
Protokoll från föregående möten 
Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna. 

I nformationsärenden 

§41 

§42 

Verksamhetsuppföljning 

Information gavs om: 
revisionsmötet den 1 december med lekmannarevisorerna då även deras 
fördjupad granskning gällande PFAS avrapporterades samt den auktoriserad 
revisionens höstgranskning 
internkontrollplan 2022 för Gästrike Vatten koncernen 

Verksamhetsinformation 

Information gavs om: 
status och resultat från aktiviteter och projekt 
drifthändelser och pågående ärenden 

Beslutsärenden 

§43 
Begäran om tillskott av eget kapital till Hofors 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 om högst 50 000 kr 
innan reglerna i ABL 25 kap blir aktuella. 

Behovet av eget kapital i Hofors Vatten AB bedöms vara ca 20 % av 
verksamhetskostnaderna, vilket innebär 5 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 • 

Änr 230893 

Glstrlke Vatten AB I Hamn leden 20. 806 41 Gävle 
tt!le/on direkt 020-37 93 INI 

lnfoO�l -.pstrlkevatten.se 
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Änr234636 
Datum 2021-12-09 

Sida 3 (5) 

Delges 
KS/KF 

§44 

7/Wl 

Beslut 
Hofors Vatten AB:s styrelse beslutade 

att föreslå Hofors kommunfullmäktige att besluta att utöka eget kapital 
i form av ett aktieägartillskott på 5 miljoner kronor till Hofors Vatten AB 

Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2022 

Hofors Vatten AB 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplanen beskriver inriktning och fokusområden för såväl det 
övergripande arbetet inom Gästrike Vatten koncernen som aktiviteter för 
respektive dotterbolag. Till verksamhetsplanen finns en internbudget och 
investeringsbudget för året samt för investeringar en plan och utblick som 
sätter de ekonomiska ramarna till respektive del av verksamhetsplanen. 

Under kommande år växer behoven och uppdraget kraftigt. För att möta 
de nya behoven och skapa en god arbetsmiljö sker en utveckling av 
verksamheten och förstärkning av organisationen. l arbetet med 
verksamhetsplanen har prioritering gjorts för att på bästa sätt uppfylla 
behov inom uppdraget. Hänsyn och anpassning har gjorts till rådande 
förutsättningar där utvecklingen av organisationen kommer att generera 
ökad kapacitet från 2023. Hänsyn har tagits till rådande Covid-19 pandemi. 

Föreslagen budget överensstämmer i stort mot den av styrelsen tidigare 
beslutade budgetramen. Internbudgeten är underfinansierad (kostnaderna 
överstiger intäkterna) för att tidigare års överuttag ska återföras till 
VA-kollektivet i enlighet med plan. 

I budgeten har förutsatts en generell inflation på 2 o/o för verksamhets
kostnader, räntan är beräknad enligt nuvarande marknadsräntor. 
Gemensamma kostnader från Gästrike Vatten AB har fördelats ut enligt 
fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag. Lånebehov för 
år 2022 motsvarar investeringsbudgeten. 

Änr 235259 

Glstrlke Vatten AB I Hamnleden 20, 806 41 Gavte 
telefon dlrdr 020-37 93 00 

lnfoCP�I www.pstrtkevatten.se 
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Änr234636 
Datum 2021-12-09 

Sida 4 (5) 

§45 

Beslut 
Hofors Vatten AB:s styrelse beslutade 

att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2022 som berör 
Hofors Vatten AB 
att fastställa Internbudget 2022 för Hofors Vatten AB 
att fastställa lnvesteringsbudget 2022 för Hofors Vatten AB 
att överlämna beslutad Verksamhetsplan, Internbudget samt 
lnvesteringsbudget 2022 till Hofors kommun 
att Vd inom beviljad budgetram för Hofors Vatten AB får 
omdisponera medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa 
att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom 
att uppdra till Vd som genom chef för avdelning Ekonomi 
samt redovisningsansvarig för Hofors Vatten AB:s räkning 
omsätta befintliga lån, samt 
att vid behov uppta nya lån för finansiering inom den av 
Hofors kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen 
för Hofors Vatten AB enligt fastställd finanspolicy för 
Gästrike Vatten koncernen 

Beslut om allmänna bestämmelser för VA samt Taxekonstruktion 
och Taxebilaga 

Ärendebeskrivning 
Enligt ägardirektivet för Gästrike Vatten AB ingår att ta fram förslag till 
gemensam taxekonstruktion. Ett arbete har bedrivits för att lämna 
förslag på en reviderad taxekonstruktion och en genomlysning av befintliga 
dokument har skett. Syftet med revideringen är att uppdatera befintlig 
konstruktion inför att även Östhammar ska tillämpa samma taxekonstruktion. 
I samband med genomlysningen har även texterna i Allmänna bestämmelser 
för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) setts över för att på 
samma sätt kunna få enhetlighet i arbetssätten inom koncernen. I arbetet har 
hänsyn tagits till arbetet som branschorganisationen Svenskt vatten bedrivit 
för att ta fram ett nytt basförslag för taxa. 

Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning 
(ABVA) reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens (fastighetsägare) 
rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Gävle, Hofors, Ockelbo och 
Älvkarleby kommuner har bestämmelser (ABVA} per kommun, texterna är 
likalydande och är den text som föreslås bli den gemensamma. Östhammar 
kommun har egen ABVA som nästan är identisk med den som övriga kommuner 
har, vilket gör att de nya bestämmelserna innebär små justeringar och inte 
några förändringar för kunderna. 

Änr 236183 

Glstrlke Vatten AB I Hamnleden 20, 806 41 Gävte 
telefon direkt 020-37 93 00 

lnfo•sa�I www�ttan.se 
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Eftersom taxekonstruktionen är en justering av nuvarande konstruktion för 
Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner innebär det marginella 
förändringar för kunderna. För Östhammar kommun innebär förslaget en 
helt ny konstruktion och förslaget är därmed att införa de gemensamma 
dokumenten ett år senare för att kunna göra förberedelser och genomföra 
kommunikationsinsatser med kunderna. 

Taxekonstruktionen anger hur de olika tjänsternas avgift ska beräknas och 
ska vara lika inom koncernen. Däremot är avgiftsnivån för VA olika i 
varje kommun utifrån de förutsättningar som finns i just den kommunen. 
Beslut om nivåer tas separat och berörs inte av detta beslut. 

Beslut 
Hofors Vatten AB:s styrelse beslutade 

att godkänna förslaget till Allmänna bestämmelser för användandet av 
vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxa för Gästrike Vatten-koncernen 
och Taxebilaga i enlighet med Bilaga 1-3 
att föreslå att beslutet gäller från 1 januari 2023 för Hofors kommun 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

Mötet avslutas 

Nästa styrelsemöte: 
Datum: 2022-02-24 
Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle 
Tid: kl 13:30-14:15 

Änr234636 
Datum 2021-12-09 

Sida 5 (5) 

Glstrtke Vatten AB I Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
telefon dirdt 020-37 93 00 

lnfo011str1k1M1tten.se I -.pstrtlrevlltten.se 
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Protokoll från styrelsemöte 

Gävle Vatten AB 

2021-12-09 

Protokol let avser 

Sammanträdesdatum 

Plats 

Tid 

Gävle konserthus/Teams möte 

Kl 16:45 -17 :05 

Övrigt 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare � S-vU\ / 
Henrik Sundberg � 

Närvarande 
Niklas Nygren, Ordföra nde 
Henrik Sundberg, Vice ordförande 
Ola N i lsson, Ledamot deltog via Teams 
Lena Blad, Vd 

Övriga närvarande 
Annel i  West in, Senior Utreda re 
Gu ni l la  Boström, Sekreterare 

Mötet öppnades 

Frånvarande 

Frånvarande 

Änr 234635 
Datum 2021-12-09 

Sida 1 (5) 

Ordförande hä lsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. 

§43 

§44 

Val av justerare 
Til l justerare valdes Henrik Sundberg. 

Fastställande av föredragningslista 
Föredragnings listan faststä lldes. 

Gästrike Vatten koncernen består av moderbolaget Gästrike Vatten AB och dess dotterbolag Gävle Vatten AB, 
Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB ocl1 Östhammar Vatten AB; ett för varje 
ägarkommun. Vi ansvarar för kom1m1nal VA-försörjning och att bidra till en hållbar samhällsutveckling i de fem 
kommunerna. 

Gästrike Vatten AB I Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
020-37 93 00 I info@gastrikevatten.se 

www.gastrikevatten.se 
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Datum 2021-12-09 

Sida 2 (5) 
VATTEN 

§45 

Protokoll från föregående möte 
Föregående protokol l  justerat. Protokollet läggs t i l l  handl ingarna. 

I nformationsä renden 

§46 

§47 

Verksamhetsuppföljning 

I nformation gavs om: 
revis ionsmötet den 1 december med lekmannarevisorerna då även deras 
fördjupad granskning gäl lande PFAS avrapporterades samt den auktoriserad 
revisionens höstgranskning 
intern kontrol lplan 2022 för Gästrike Vatten koncernen 
inom ramen för hål lbar vattenförsörjn ing - uppdrag råvatten sker utredning 
och projektering för mer och bättre råvatten .  Utredning visar att samordn ing 
bör ske med projekt Vattenförsörj n ing Mon samt att samordn ing även bör 
ske med Gävle Energis projekt Felix. När det gäller samordn ing med 
fjä rrvärmeledn inga r fin ns vissa risker främst under drift men samordn ingsvinsterna 
överväger. 

Verksamhetsinformation 

I nformation gavs om: 
status och resu ltat från aktiviteter och projekt 
drifthändelser och pågående ärenden 

Anmälningsärende 

§48 

Status skyfall augusti 
Ett omfattande arbete fortlöper t i l l  följd av det kraftiga skyfa l let 17-18 augusti 2021 
med efterfö ljande översvämningar som orsakade stora skador på fastigheter i nom 
Gävle kommuns verksamhetsområde för VA. Erfarenheter från andra kommuner i 
landet vid l iknande händelser visar att VA-huvudmannen bär del av ansva ret. 

Två t i l lfä l l iga tjä nster har t i l lsatts för att adm in istrera inkomna skadeärenden utöver 
befintl ig personal  som löpande arbetar med t i l l  exempel försäkringsfrågor. Ansvaret 
för dessa skador behöver faststä l las och omfattande utredn ingar och orsaksana lys 
pågår. Orsaksanalysen görs för att utreda ansvaret för skada fördelat på 
VA- huvudmannen (Gävle Vatten), Gävle kommun och fastighetsäga ren.  Samordn ing 
av ä renden mel lan Gävle Vatten och Gävle kommun sker. 

Gästrike Vatten AB I Hamn leden 20,806 41 Gävle 
telefon direkt 020-37 93 00 

info@gastrikevatten.se I www.gastrikevatten.se 
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Delges 
KS/KF 

-VATTEN 

Erfarenhet från andra kommuner visar att den tota la skaderegleringstiden kan ta 
många år. Nya skadeanmälningar beräknas komma in löpande under 2022 . 
Bedömningen i nuläget baserat på nu kända förutsättningar är att i ca 1000 -1200 
skadeärenden motsvarande en kostnad på 250 mnkr kan att vara sådana där 
Gävle Vatten har ett ansvar. 

250 mnkr har avsatts i Gävle Vattens redovisning. För att säkerstäl la bolagets egna 
kapita l behöver ägaren Gävle kommun til lskjuta kapital til l  samma nivå som 
avsättningen uppgår till. Då dessa kostnader är att betrakta som extra ordinära är 
föreslaget att ett preliminärt rörelsebidrag motsvarande dessa kostnader ges. En 
årlig avstämning ska upprättas och redovisas. Gäl lande VA-taxa täcker inte de 
extraordinära kostnader med anledning av skyfa l let med efterföljande 
översvämningar och genom ett rörelsebidrag blir inte kommande VA- konsumenter 
drabbade av kostnader för en redan inträffad händelse. Beslut förväntas fattas 
av ful lmäktige i Gävle kommun i december. 

Beslutsärenden 

§49 

Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2022 
Gävle Vatten AB 

Ärendebeskrivning 
Verksamhets planen beskriver inriktning och fokusområden för såväl det 
övergripande arbetet inom Gästrike Vatten koncernen som aktiviteter för 
respektive dotterbolag. Til l  verksamhetsplanen finns en internbudget och 
investeringsbudget för året samt för investeringar en plan och utblick som 
sätter de ekonomiska ramarna til l  respektive del av verksamhetsplanen. 

Under kommande år växer behoven och uppdraget kraftigt. För att möta 
de nya behoven och skapa en god arbetsmiljö sker en utveckling av 
verksamheten och förstärkning av organisationen. I arbetet med 
verksamhetsplanen har prioritering gjorts för att på bästa sätt uppfyl la 
behov inom uppdraget. Hänsyn och anpassning har gjorts till rådande 
förutsättningar där utvecklingen av organisationen kommer att generera 
ökad kapacitet från 2023 . Hänsyn har tagits till rådande Covid-19 pandemi. 

Föreslagen budget överensstämmer mot den av styrelsen tidigare 
beslutade budgetramen. Ett omfattande utvecklingsarbete för att öka 
kapaciteten i VA-försörjningen för att möta en hållbar stadsutveckling och 
til lväxt planeras kommande 10 år. Då det finns stora osäkerheter i 
tidsplaner och omfattning för genomförande kan förändringar behöva 
lyftas. Dessutom kan effekter av det stora skyfal let i augusti 2021 påverka 
prioriteringar. Resultatet för Gävle Vatten genererar ett överskott för 
att balansera tidigare års underskott. 

Änr235258 

Gästril<e Vatten AB I Hamnleden 20,806 41 Gävle 
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VATTEN 

§SO 

I budgeten har förutsatts en generell inflation på 2 % för verksamhets
kostnader, räntan är beräknad enligt nuvarande marknadsräntor. 
Gemensamma kostnader från Gästrike Vatten AB har fördelats ut enligt 
fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag. 

Beslut 
Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade 

att fastställa de delar av Verksamhetsplanen 2022 som berör 
Gävle Vatten AB 
att fastställa Internbudget 2022 för Gävle Vatten AB 
att fastställa Investerings budget 2022 för Gävle Vatten AB samt 
möjlighet till ett utökat investerings och låneutrymme på grund 
av förvärv av mark för att säkra VA-försörjningen 
att överlämna beslutad Verksamhetsplan, Internbudget samt 
lnvesteringsbudget 2022 till Gävle kommun 
att Vd inom beviljad budgetram för Gävle Vatten AB omdisponera 
medel för bolaget utifrån verksamhetens bästa 
att vid sådan omdisponering informera styrelsen därom 
att uppdra till Vd att genom chef för avdelning Ekonomi 
representera Gävle Vatten AB på Finansrådet inom Gävle 
kommun för att säkerställa finansieringslösningar samt 
finansieringsbehovet genom checkräknings kredit 

Beslut om al lmänna bestämmelser för VA samt Taxekonstruktion 
och Taxebilaga 

Ärendebeskrivning 
Enligt ägardirektivet för Gästrike Vatten AB ingår att ta fram förslag till 
gemensam taxekonstruktion. Ett arbete har bedrivits för att lämna 
förslag på en reviderad taxekonstruktion och en genomlysning av befintliga 
dokument har skett. Syftet med revideringen är att uppdatera befintlig 
konstruktion inför att även Östhammar ska tillämpa samma taxekonstruktion. 
I samband med genomlysningen har även texterna i Allmänna bestämmelser 
för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) setts över för att på 
samma sätt kunna få enhetlighet i arbetssätten inom koncernen. I arbetet har 
hänsyn tagits till arbetet som branschorganisationen Svenskt vatten bedrivit 
för att ta fram ett nytt basförslag för taxa. 

Änr236182 
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Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning 
(ABVA) reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens (fastighetsägare) 
rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Gävle, Hofors, Ockelbo och 
Älvkarleby kommuner har bestämmelser (ABVA) per kommun, texterna är 
lika lydande och är den text som föreslås bli den gemensamma. Östhammar 
kommun har egen ABVA som nästan är identisk med den som övriga kommuner 
har, vilket gör att de nya bestämmelserna innebär små justeringar och inte 
några förändringar för kunderna. 

Eftersom taxekonstruktionen är en justering av nuvarande konstruktion för 
Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner innebär det marginella 
förändringar för kunderna. För Östhammar kommun innebär förslaget en 
helt ny konstruktion och förslaget är därmed att införa de gemensamma 
dokumenten ett år senare för att kunna göra förberedelser och genomföra 
kommunikationsinsatser med kunderna .  

Taxekonstruktionen anger hur de olika tjänsternas avgift ska beräknas och 
ska vara lika inom koncernen. Däremot är avgifts nivån för VA olika i 

varje kommun utifrån de förutsättningar som finns i just den kommunen. 
Beslut om nivåer tas separat och berörs inte av detta beslut. 

Beslut 
Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade 

att godkänna förslaget till Allmänna bestämmelser för användandet av 
vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxa för Gästrike Vatten-koncernen 
och Taxebilaga i enlighet med Bilaga 1 -3 

att föreslå att beslutet gäller från 1 januari 2023 för Gävle kommun 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

Mötet avslutas 

Nästa styrelsemöte : 
Datum: 2022 -02 -24 
Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle 
Tid: kl 16:25 -1 7 :10 

Änr 234635 

Datum 2021-12-09 
Sida 5 (SJ 
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Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
 020-37 93 00 | info@gastrikevatten.se 
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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. 
 

    Styrelsen Gästrike Vatten AB 

 

Beslut om allmänna bestämmelser för VA samt Taxekonstruktion och 
Taxebilaga 

Förslag till beslut 

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutar 
- att föreslå fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommun besluta att nya 

Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA), 
Taxekonstruktion för Gästrike Vatten-koncernen och Taxebilaga gäller från 1 januari 2023 
för respektive kommun i enlighet med bilaga 1-3 

- att föreslå fullmäktige i Östhammar besluta att nya Allmänna bestämmelser för 
användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion för Gästrike 
Vatten-koncernen och Taxebilaga gäller från 1 januari 2024 för Östhammar kommun i 
enlighet med bilaga 1-3  

 

Ärendebeskrivning 
Enligt ägardirektivet för Gästrike Vatten AB ingår att ta fram förslag till gemensam 
taxekonstruktion. Ett arbete har bedrivits för att lämna förslag på en reviderad taxekonstruktion 
och en genomlysning av befintliga dokument har skett. Syftet med revideringen är att uppdatera 
befintlig konstruktion inför att även Östhammar ska tillämpa samma taxekonstruktion. I samband 
med genomlysningen har även texterna i Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och 
avloppsanläggning (ABVA) setts över för att på samma sätt kunna få enhetlighet i arbetssätten 
inom koncernen. I arbetet har hänsyn tagits till arbetet som branschorganisationen Svenskt vatten 
bedrivit för att ta fram ett nytt basförslag för taxa.  
 
Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) reglerar VA-
huvudmannens och VA-abonnentens (fastighetsägare) rättigheter och skyldigheter gentemot 
varandra. Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner har bestämmelser (ABVA) per 
kommun, texterna är likalydande och är den text som förslås bli den gemensamma. Östhammar 
kommun har en egen ABVA som nästan är identiskt med den som övriga kommuner har, vilket gör 
att de nya bestämmelserna innebär små justeringar och inte några förändringar för kunderna.  
 
Eftersom taxekonstruktion är en justering av nuvarande konstruktion för Gävle, Hofors, Ockelbo 
och Älvkarleby kommuner innebär det marginella förändringar för kunderna. För Östhammar 
kommun innebär förslaget en helt ny konstruktion och förslaget är därmed att införa de 
gemensamma dokumenten ett år senare för att kunna göra förberedelser och genomföra 
kommunikationsinsatser med kunderna.  
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Taxekonstruktionen anger hur de olika tjänsternas avgift ska beräknas och ska vara lika inom 
koncernen. Däremot är avgiftsnivån för VA olika i varje kommun utifrån de förutsättningar som 
finns i just den kommunen. Beslut om nivåer tas separat och berörs inte av detta beslut. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) 
(DokumentID 20211201-00014) 
Bilaga 2. Taxa för Gästrike vatten-koncernen (DokumentID 20211201-00020) 
Bilaga 3. Taxebilaga för Gästrike Vatten-koncernen. (DokumentID 20211201-00022) 
Bilaga 4. Underlag för förslag till beslut om Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- 
och avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion och Taxebilaga 

(DokumentID 20211201-00024) 
Bilaga 5. Sammanfattning av ändringar för Gävle-, Hofors-, Ockelbo- och Älvkarleby kommun 
(DokumentID 20211201-00028) 
Bilaga 6. Sammanfattning av ändringar för Östhammars kommun (DokumentID 20211201-00034) 
Bilaga 7. Beslut i Gävle vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021 
Bilaga 8. Beslut i Hofors vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021 
Bilaga 9. Beslut i Ockelbo vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021 
Bilaga 10. Beslut i Älvkarleby vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021 
Bilaga 11. Beslut i Östhammar vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021 
 
 
 
 
Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd. 
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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. 
 

Bilaga 6. Sammanfattning av ändringar för Östhammar kommun 

Förändringar i ABVA 
- Den gällande ABVA innefattar också information till fastighetsägare. Den delen läggs 

separat 
- I den gällande ABVA står att det är Östhammars kommun som är ansvarig. Ändras nu till 

”respektive dotterbolag” 
 
Förändringar i Taxekonstruktion och texter i taxebilaga 
 

Nuvarande 
taxekonstruktion 

Nytt förslag Kommentar 

Både konstruktion 
och bilaga är i samma 
dokument 
 

Ett dokument för taxekonstruktionen och en 
bilaga. I det här arbetet är det bara texterna som 
hanteras. Nivåerna hanteras i särskilt beslut 

 

§3 Begreppet 
lägenhet   
Gäller för hela 
dokumentet 
 

Har ändrat till bostadsenhet Enligt svenskt vattens nya 
basförslag 

§3  
Det två alternativ som 
finns idag är endast 
bostadsfastighet och 
obebyggd fastighet 

Den nya taxan innehåller fler beskrivningar av olika 
fastigheter. 
En är ”annan fastighet” vilket också leder till att 
avgifter för ”annan fastighet” har tillkommit under 
§6  
Det som skiljer bostadsfastighet jämfört med 
annan fastighet är att annan fastighet inte har 
bostadsenhetsavgift 
§9 avser allmän platsmark 

Annan fastighet är 
fastigheter där 
verksamheten 
uteslutande är utomhus 

§3 Anläggningstaxan 
BTA 400 kvm 
 

Ändrat till 120 kvm  
 

 

§5 och §6 
 ingen av avgift för 
dagvatten utan 
förbindelsepunkt 
 

Nytt är att en avgift för Dagvatten utan att 
förbindelsepunkt är upprättat.  Tillägg blir då 
punkt 5.8 
 

 

Ingen text i 
nuvarande dokument 

Punkt 5.9  
Om antalet bostadsenheter eller fastighetens 
tomtyta minskas sker ingen återbetalning av 
anläggningsavgift. 

 

Ingen text i 
nuvarande dokument 

Punkt 5.10  
Medges fastighet av särskilda skäl ansluta 
dränvattenavlopp till spillvattenledning ska 
förutom avgifter enligt 5.1 avgift betalas 
motsvarande servisavgift för ett ändamål 
enligt 8.1 
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Nuvarande 
taxekonstruktion 

Nytt förslag Kommentar 

Avgift enligt 5.1 c) tas 
ut endast intill en 
tomtyta upp till 2 500 
m2 för bostadshus 
med max 2 
lägenheter, 
resterande avgift för 
tomtyta tas ut vid 
eventuell avstyckning 
eller tillkommande 
lägenheter 
 

I den förslaget finns en reduceringsregel §8 som 
innebär att tomtyteavgiften inte överstiger den 
totala gemensamma kostnaden för bostadsenhet 
+ serviseavgift + förbindelsepunkt. 
  
 

 

§ 8 Avgifter enligt 5-
11 ska inte 
indexregleras 

10.5 Avgifter enligt § § 5 – 6 (anläggningsavgifter) 
är baserade på en uppräkning enligt gällande 
konsumentprisindex, KPI.(se § 19) När detta index 
ändras, har huvudmannen rätt att reglera 
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en 
gång årligen. 

 

§12 Brukningsavgifter 
 
Två fasta 
mätaravgifter som 
baseras på 
årsförbrukning på 
över eller under 600 
kmb/år  

Är den del som blir helt ny 
Mätaravgiften fastställs genom hur fastigheten är 
klassad i fastighetsregistret hos Skatteverket. 
I den nya klassningen så finns en kategori ”övrig”. 
Där finns möjlighet att anpassa behovet av 
mätarstorlek och Det finns flera nivåer av avgifter 
för mätare som är knutna till behov av flödet 
 

Helt nytt är avgift för 
dagvatten, men då det 
inte i dagsläget finns 
några 
verksamhetsområden för 
dagvatten så blir det 
ingen påverkan för 
kunderna.  
 

§12 punkt 12.3 
Schablon beräknas på 
100 kbm 
 

 
Schablon beräknas på 150 kbm  

 

§13 
Både punkterna anger 
en rätt att ta ut betalt 
om behovet inte 
framgår av taxa i 
övrigt.  
 

Då det finns fler beskrivningar i §3 samt därtill 
beskrivande text och taxa så behövs inte de 
tidigare skrivningar i §13 utan den tas bort.  

 

§15 
Anger möjlighet att ta 
betalt för 
tilläggstjänster.  
 

Punkten beskrivs i taxan under §19  

Ingen text i 
nuvarande dokument 

§14  
Anger hantering vid eventuell undersökning av 
vattenmätare 

Tillkommande punkt i 
taxebilagan 

Ingen text i 
nuvarande dokument 
 

§15 Tillfälliga leveranser, t ex byggmätare Tillkommande punkt i 
taxebilagan  
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Nuvarande 
taxekonstruktion 

Nytt förslag Kommentar 

Ingen text i 
nuvarande dokument 
 

§16 
Sprinkler och motsvarande anslutningar 

Tillkommande punkt i 
taxebilagan 

Ingen text i 
nuvarande dokument 
 

§17 
Allmän platsmark 
Ny då den tidigare taxan inte har dagvatten som 
avgift. (se även under §12) 

Tillkommande punkt i 
taxebilagan 

 
Ingen text i 
nuvarande dokument 

§18 
Avgifter för de som har större påverkan på 
reningen av avloppsvatten 

Tillkommande punkt i 
taxebilagan 

Ingen text i 
nuvarande dokument 

§19 
Prislista över tjänster beställda av kund 

En del fanns tidigare med 
under §15.  
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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. 
 

Bilaga 5. Sammanfattning av ändringar för Gävle-, Hofors-, Ockelbo- 
och Älvkarleby kommun 

 

1. Allmänna bestämmelser för användandet av den allmänna VA-anläggningen (ABVA) 

 
 

Nuvarande text Nytt förslag Kommentar 

Inledande text 
Antagna av 
kommunfullmäktige den 15 
december 2008 att gälla from 
1 januari 2009. Varvid 
samtidigt 1987 års ABVA 
upphävts att gälla 

Antagna av Gävle kommunfullmäktige 
den xx , Hofors kommunfullmäktige den 
xx, Ockelbo kommunfullmäktige den xx, 
och Älvkarleby kommunfullmäktige den 
xx att gälla from 1 januari 2023 samt 
antagen av Östhammar 
kommunfullmäktige den xx  att gälla 
from 1 januari 2024  Varvid samtidigt 
tidigare gällande  ABVA upphävts att 
gälla 

 

Punkt 1 
För fastighetsägares 
användning av den allmänna 
VA-anläggningen i xxxx 
kommun gäller vad som 
föreskrivs i lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) eller 
annan författning samt vad 
som nedan föreskrivs. 

För fastighetsägares användning av den 
allmänna VA-anläggningen i Gävle, 
Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och 
Östhammars kommun gäller vad som 
föreskrivs i lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) eller annan 
författning samt vad som nedan 
föreskrivs. 

 

Punkt 4  
Xxxx Vatten AB är huvudman 
för den allmänna vatten och 
avloppsanläggningen i xxx 
kommun 

Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, 
Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten 
AB och Östhammar Vatten AB är 
huvudmän för den allmänna vatten och 
avloppsanläggningen i respektive 
kommun 

 

 
  

113



 
 

 

Änr 236161 
Datum 2021-12-03 

Sida 2 (8) 

D
o

ku
m

e
n

t 
ID

 2
02

11
2

0
1-

0
0

0
2

8
 

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
telefon direkt 020-37 93 00 

 info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se 

2. Taxekonstruktion 
 

Nuvarande taxekonstruktion Nytt förslag Kommentar 

Rubrik:  
Har angetts per dotterbolag:  
Taxa för xxxxx kommuns 
allmänna vatten och 
avloppsanläggning 

Taxa för Gästrike vattenkoncernen För att kunna antas av alla 
dotterbolag  

Beskrivande text före §1 
Huvudman för den allmänna 
vatten och 
avloppsanläggningen är xxxx 
Vatten AB. Avgifter enligt 
denna taxa ska betalas till xxx 
Vatten AB och sker på uppdrag 
av Gästrike Vatten AB. 
Avgiftsnivåerna har beslutats i 
xxxx kommuns fullmäktige och 
redovisas i separat taxebilaga. 

Huvudman för den allmänna vatten och 
avloppsanläggningen är respektive 
dotterbolag inom koncernen. Avgifter 
enligt taxan ska betalas till respektive 
dotterbolag vilket sker på uppdrag av 
Gästrike Vatten AB.   
Avgiftsnivåerna beslutas i respektive 
dotterbolag kommuns fullmäktige och 
redovisas i separat taxebilaga. 
 
Startdatum för justerad gemensam 
taxekonstruktion är 1 jan 2023.   

Justering av text för att 
anpassas till att vara en 
gemensam taxa och ett 
dokument 

Generellt: 
Lägenhet 
Grundavgift 

Generellt i hela dokumentet:  
Ordet lägenhet och ändrats till ordet 
bostadsenhet 
Grundavgift ändras till Fast avgift 

Ändring enligt svenskt 
vattens nya basförslag 
 

§1  
Avgiftsskyldig är alternativt 
den som enligt 2 och 5 § § 
lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) 
jämställas med 
fastighetsägare. 
Avgiftsskyldighet för 
ändamålet Dg är även den som 
ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och 
underhålls, om 
förutsättningarna i 27 § i lagen 
om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda. 

Den som jämställs som fastighetsägare 
enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om 
allmänna  
vattentjänster (LAV) är också 
avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även 
den avgiftsskyldig  
som ansvarar för att Allmän platsmark 
ställs i ordning och underhålls, om 
förutsättningarna i 27 § i LAV är 
uppfyllda. 
 

Ändring enligt svenskt 
vattens nya basförslag 
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Nuvarande taxekonstruktion Nytt förslag Kommentar 

Punkt 3.1 
Bostadsfastighet Exempel;  

• Småindustri 

• Förvaltning 

• Utbildning 

• Stormarknader 

• Hantverk 

• Sjukvård 

I beskrivning har lagts till; Den 
huvudsakliga verksamheten bedrivs 
inomhus.  
 
Bostadsfastighet Exempel;  

• Småindustri har ändrats till 
industri 

• Förvaltning har tagits bort 

• Serverhallar har lagts till 

• Utbildning har bytt namn till 
skola 

• Stormarknader har bytt namn 
till shoppingcenter 

• Hantverk 

• Sjukvård 
  

Ändring enligt svenskt 
vattens nya basförslag 

Punkt 3.1 
Annan fastighet 

I beskrivningen har lagts till; Den 
huvudsakliga verksamheten bedrivs 
utomhus. 
 
Exempel på sådana fastigheter är: 

• Hamn  

• Virkesupplag 

• Fordonsuppställningsplats 

• Obemannade bensinstation 

• Biltvätt med Skärmtak 

• Kyrkogård 

• Återvinningstationer                              
Idrottsplats 

 

Ändring enligt svenskt 
vattens nya basförslag 

Punkt 3.1 
Småhus: Fastighet som enligt 
fastighetstaxeringen är klassad 
som fastighet med 1–2 

Småhus:  
Fastighet som enligt 
fastighetstaxeringen är klassad som 
fastighet med 1–2 bostadsenheter 
enligt Skatteverkets regler. 
 

Förtydligande vilken grund 
som används för 
bedömning  

Punkt 3.1 
Övriga fastigheter: Fastigheter 
som inte klassas som 
småhusfastigheter  

Övriga fastigheter: Fastigheter som inte 
klassas som småhusfastigheter enligt 
Skatteverkets regler. Såväl 
bostadsfastighet som annan fastighet 
kan innefattas i övriga fastigheter 
 

Punkten har flytts upp i 
texten samt inkluderar 
förtydligande av småhus 
Tillägg kring 
bostadsfastighet har gjorts 
för att skapa bättre 
förståelse för övriga 
fastigheter 
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Nuvarande taxekonstruktion Nytt förslag Kommentar 

Punkt 3.1 
Lägenhet: ett eller flera 
utrymmen i byggnad som i 
upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. För bostadsfastigheter 
avses avskilda utrymmen, 
bestående av ett eller flera 
rum med tillhörande kök eller 
kokmöjligheter (kokvrå, 
kokskåp). Gällande småhus är 
att vid två eller flera 
lägenheter utgår avgift endast 
om utrymmet har tillgång till 
vatten och/eller spillvatten. 
 
 

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i 
byggnad som i upplåtelsehänseende 
bildar en  
enhet. I fråga om sådana utrymmen i 
Bostadsfastighet, eller därmed jämställd 
fastighet,  
där begreppet bostadsenhet inte är 
tillämpligt, räknas varje påbörjat …-tal 
m² bruttoarea  
(BTA) enligt svensk standard SS 
21054:2020 som en bostadsenhet. 
 

Enligt nytt basförslag från 
svenskt vatten  

punkt 4.1 
Df, dag och dränavlopp från 
fastighet 

dag- och/eller dräneringsvatten Enligt nytt basförslag från 
svenskt vatten  

punkt 4.2 
Härvid förutsätts att samtliga i 
24 § första stycket 1 och 2 i 
lagen om allmänna 
vattentjänster 
angivna förutsättningar för 
avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 

För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska 
kraven i 24 § LAV vara uppfyllda. 
 

Enligt nytt basförslag från 
svenskt vatten  

Punkt 4.3 och 4.4 
4.3 Avgiftsskyldighet för 
ändamålet Dg inträder när 
åtgärder för bortledande av 
dagvatten har blivit 
utförda och fastighetsägaren 
har informerats om detta. 
4.4 
Avgiftsskyldighet för 
ändamålet Dg gäller även den 
som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i 
ordning och underhålls, om 
förutsättningarna i 27 § i lagen 
om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda. 
 

Punkterna slås ihop och får ny text:  
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg 
inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller 
den som enligt 27 § LAV  
ansvarar för att Allmän platsmark ställs i 
ordning och underhålls, informerats om 
detta. 
 

Enligt nytt basförslag från 
svenskt vatten  

Punkt 5.1 
d) en avgift per lägenhet 

Lägenhet är ändrat till bostadsenhet 
 
Tillägg är asterisk med lydelsen:  
** Särskilda regler för Campingfastighet 
och småbostadsenhet 

Enligt svenskt vattens nya 
basförslag ska hänsyn i 
vissa fall tas till 
campingplatser och mindre 
småbostadenheter som till 
exempel studentlägenheter 
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Nuvarande taxekonstruktion Nytt förslag Kommentar 

Punkt 5.1 
e) En grundavgift för 
bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker 
utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats 
 
 

Avgift för Dagvatten utan att 
förbindelsepunkt är upprättad 

Enligt nytt basförslag från 
svenskt vatten  

Punkt 5.5 
Ändring: dag- och/eller 
dräneringsvatten 
Tidigare: Dras ytterligare 
servisledning fram och 
upprättas ytterligare 
förbindelsepunkt, ska avgifter 
betalas enligt 5.1 a) och 5.1 b). 
 
 

Om ytterligare servisledningar dras 
Fram och ytterligare förbindelsepunkter 
upprättas, ska avgifter betalas enligt 5.1 
a) och b) 
 

Enligt nytt basförslag från 
svenskt vatten  

Punkt 6.1 
En grundavgift för bortledande 
av Df, om bortledande av 
dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df 
upprättas 
 

Avgift för Dagvatten utan att 
förbindelsepunkt är upprättad 
 

Enligt nytt basförslag från 
svenskt vatten  

Punkt 7.1 
Grundavgift för Df, om FP för 
Df inte har upprättats 
 

Avgift för Dagvatten utan att 
förbindelsepunkt är upprättad 

Enligt nytt basförslag från 
svenskt vatten  

Punkt 7.1 och 7.2 
Avgifterna är uttryckta i 
procent (%) av full avgift. 

Avgifterna är uttryckta i procent av full 
avgift per vattentjänst. 

Enligt nytt basförslag från 
svenskt vatten  

Punkt 8.1 
Grundavgift 
 

Avgift Enligt nytt basförslag från 
svenskt vatten  

Punkt 9.1 
En avgift per m2 allmän 
platsmark för anordnande av 
dagvattenbortledning 

En avgift per m² Allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten 

Enligt nytt basförslag från 
svenskt vatten  

§10 
Debitering 

Har kompletterats;  
Debitering av anläggningsavgift 

Förtydligande 

§12 
Bostadsfastighet 

Bostadsfastighet eller annan fastighet Förtydligande 
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Nuvarande taxekonstruktion Nytt förslag Kommentar 

punkt 12.1  
under övriga fastigheter med 
mätarkapacitet 1*Qn2,5 
 

En asterisk har lagts till som 
komplettering för den nya skrivelsen om 
möjlighet att söka dispens:  
 
För övriga fastigheter med 1 x Qn 2,5 
och en förbrukning med högst 30m3/år 
kan fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig ansöka om en lägre avgift 
motsvarande småhus Qn 2,5. Kriteriet 
tillämpas för kalenderår och bestämmer 
den fasta avgiften påföljande år. 

Tidigare fanns det här som 
tilläggsbeslut. Nu ingår det i 
texten i taxan.  

Punkt 12.2 + 13.2 
Avgifterna är uttryckta i 
procent (%) av full avgift. 

Avgifterna är uttryckta i procent av full 
avgift per vattentjänst. 

Enligt nytt basförslag från 
svenskt vatten  

Punkt 15.2 
Sprinkler låg som delrubrik 
under tillfälliga leveranser 
(punkt 15.2).  

§ 16 Sprinkler och motsvarande 
ändringar. Är ett eget område och har 
lagts om egen §. 

Enligt nytt basförslag från 
svenskt vatten  
 
Leder till att alla 
numreringar efter ändras 

Punkt 17.1 
En avgift per m2 allmän 
platsmark för anordnande av 
dagvattenbortledning 
 

En årlig avgift per m² Allmän platsmark 
för bortledning av dagvatten 

Enligt nytt basförslag från 
svenskt vatten  

Punkt 19.1 
Avstängning och/eller påsläpp 
av vattentillförsel  
 

Tas bort 
Bör hanteras som en del av uppdraget 
då det är ett krav  

 

Punkt 19.1 
konfliktprov 

Konfliktprov (om kund anser att mätaren 
visar fel görs ett prov. Om provet visar att 
mätaren visar fel ersätts kunden. Om 
inget fel finns på mätaren debiteras kund. 

Förtydligande 

Punkt 19.1 
Skadad vattenmätare, 
sönderfrusen eller på annat 
sätt skadad vattenmätare som 
måste bytas ut utöver normal 
intervaller 

Om kund orsakat skada på vattenmätare 
på grund av ovarsamhet 

Förtydligande 

Punkt 19.1 
Vattenmätare i brunn 
 
 

Stöd där vattenmätare är placerad i en 
brunn 
 

Förtydligande 
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3. Taxebilaga  
Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i xxxx kommun 

 

 
Nuvarande taxekonstruktion Nytt förslag Kommentar 

Generellt: 
Lägenhet 
 

Generellt i hela dokumentet:  
Ordet lägenhet och ändrats till ordet 
bostadsenhet 
 

Ändring enligt svenskt 
vattens nya basförslag 
 

punkt 5.1 
En grundavgift för bortledande 
av Df, om bortledande av 
dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df 
upprättats 
 

Avgift för Dagvatten utan att 
förbindelsepunkt är upprättad 
 

Ändring enligt svenskt 
vattens nya basförslag 
 

punkt 6.1 
En grundavgift för bortledande 
av Df, om bortledande av 
dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df 
upprättas 
 
 

Avgift för Dagvatten utan att 
förbindelsepunkt är upprättad 
 

Ändring enligt svenskt 
vattens nya basförslag 
 

punkt 7.1 
Grundavgift för Df, om FP för 
Df inte har upprättats 
 
 

Avgift för Dagvatten utan att 
förbindelsepunkt är upprättad 
 

Ändring enligt svenskt 
vattens nya basförslag 
 

punkt 9.1 
En avgift per m2 allmän 
platsmark för anordnande av 
dagvattenbortledning 
 
 

En avgift per m² Allmän platsmark för Ändring enligt svenskt 
vattens nya basförslag 
 

punkt 12.1  
under övriga fastigheter med 
mätarkapacitet 1*Qn2,5 
 

En asterisk har lagts till som 
komplettering för den nya skrivelsen om 
möjlighet att söka dispens:  
 
För övriga fastigheter med 1 x Qn 2,5 
och en förbrukning med högst 30m3/år 
kan fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig ansöka om en lägre avgift 
motsvarande småhus Qn 2,5. Kriteriet 
tillämpas för kalenderår och bestämmer 
den fasta avgiften påföljande år. 

Tidigare fanns det här som 
tilläggsbeslut. Nu ingår det i 
texten i taxan.  

§16 
Avgift enligt 12.1 a) 1 x 20 mm 
gånger  2 

Endast fast avgift enligt 12.1 a) 2 x qn 
2,5 (2 x 20 mm) 
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Nuvarande taxekonstruktion Nytt förslag Kommentar 

punkt 16.1 
En avgift per år och m2 allmän 
platsmark för bortledning av 
dagvatten 

En årlig avgift per m² Allmän platsmark 
för bortledning av dagvatten 
 

Ändring enligt svenskt 
vattens nya basförslag 
 

§ 19 
Avstängning och/eller påsläpp 
av vattentillförsel  
 

Punkten tas bort och hanteras inom 
löpande arbetet 

 

§ 19 
Utsättning av VA-ledningar 
 

Punkten tas bort och hanteras inom 
löpande arbetet 

 

§21 

Denna taxa träder i kraft 
xxxx-xx-xx 

Meningen tas bort. Framgår av 
försättsbladet  
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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. 
 

Underlag till reviderade Allmänna bestämmelser för användandet av 
vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion och Taxebilaga 

 

1. Bakgrund  
Enligt ägardirektivet för Gästrike vatten AB ingår att ta fram förslag till gemensam 
taxekonstruktion. I ägardirektivet framgår också att Gästrike vatten AB ska samordna 
verksamheten inom koncernen så att så effektivt resursutnyttjande som möjligt åstadkommes 
Enligt arbetsordningen i Gästrike vatten AB samt i samtliga dotterbolags arbetsordning framgår 
att samtliga ägarkommuner ska fatta likalydande beslut vid ändring av taxekonstruktion eller 
bestämmelse i VA-taxa samt vid ändring av allmänna bestämmelse för brukande av den allmänna 
VA-anläggningen (ABVA).  
 
Idag har inte alla dotterbolagen samma taxekonstruktion.  Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby 
kommuner har en gemensam taxekonstruktion som gäller från 2016. Vid Östhammar Vattens 
inträde i koncernen 2017 behövdes vissa förberedelser för att kunna övergå till en ny enhetlig 
konstruktion.  
 
Ett arbete har bedrivits för att lämna förslag på en reviderad taxekonstruktion och en 
genomlysning av befintliga dokument har skett. I samband med genomlysningen har även 
texterna i Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) 
setts över för att på samma sätt kunna få enhetlighet i arbetssätten inom koncernen. I arbetet har 
hänsyn tagits till arbetet som branschorganisationen Svenskt vatten bedrivit för att ta fram ett 
nytt basförslag för taxa. Med en uppdaterad taxekonstruktion har även taxebilagan reviderats. 
 

2. Allmänna bestämmelser för användandet av den allmänna VA-anläggningen 
(ABVA) 

Inom verksamhetsområde för VA har VA-huvudmannen och fastighetsägarna rättigheter och 
skyldigheter. De regleras i de allmänna bestämmelserna (ABVA) 
De allmänna bestämmelserna utgör en form av normgivning som VA-huvudmannen bestämmer 
ensidigt, dvs. det krävs inte något avtal med fastighetsägaren för att bestämmelserna skall bli 
bindande. 
 

3. Taxekonstruktion och taxebilaga 
Alla som är anslutna till det kommunala vatten och avloppsnätet ska betala avgift för de tjänster 
som nyttjas enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Taxekonstruktionen anger hur de olika 
tjänsternas avgift ser ut. Nivån på avgifterna hanteras separat men för både taxekonstruktionen 
och nivån på avgifterna så sker beslut i respektive dotterbolags styrelse för vidare beslut i 
respektive kommun.  
 
Avgiftsnivån är olika i varje dotterbolag och är beroende av de förutsättningar som finns i just den 
kommunen, till exempel antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vattenverk och dess 
storlek/kapacitet, ålder och skick på ledningsnät och infrastrukturens omfattning och behov. Ju 
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fler som delar på kostnaderna desto lägre avgift per kund blir det. Nivåerna ses över årligen och 
anpassas efter behov.  
 

3.2. Taxekonstruktion i Gävle-, Hofors-, Ockelbo- och Älvkarleby kommuner 

Gästrike Vatten koncernen gjorde en större förändring av taxekonstruktion 2016 för de 
kommuner som då ingick i koncernen. Den stora ändringen mot tidigare konstruktion gällde 
fördelningen av intäkter från brukningsavgifterna. Syftet var att göra intäkterna mindre känsliga 
för konjunkturer och bättre spegla att de fasta kostnaderna i verksamheten utgör en stor andel 
oavsett vattenförbrukning vilket gör att andelen av intäkterna från kundernas fasta kostnader 
ökade.  

Kunderna kategoriseras i två grupper, småhus respektive övrig, baserat på hur fastigheten är 
klassad i fastighetsregistret hos Skatteverket. Den fasta mätaravgiften beror dels på kundkategori 
och på hur stor vattenmätare du behöver. Den fasta avgiften bekostar till exempel skydd av 
vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät. 
Även administrativa kostnader så som kundservice och fakturering. Den rörliga avgiften täcker 
löpande kostnader för att producera och distribuera dricksvatten och rena avloppsvatten. En 
enklare justering gjordes 2018.  
 
I reviderad taxekonstruktion är det främst textdelar som ändrats för ökad tydlighet, till exempel 
har ordet lägenhet ändrats till bostadsenhet. Den lite större ändring som gjorts är att en tidigare 
dispens som hanterats genom separat beslut nu är inkluderad i taxan (kunder inom kategorin 
”övrigt” med lägre förbrukning än 30 kbm/år). 
 

3.3. Taxekonstruktion i Östhammar kommun 
Stora delar av Östhammars nuvarande taxekonstruktion är likartad övriga kommuners. Till 
exempel finns även i Östhammar en fast mätaravgift samt en rörlig del baserat på 
vattenförbrukningen i brukningstaxan.  
 
Det som skiljer i Östhammar är indelningen i kundkategorier där den fasta avgiften idag baseras 
på förbrukning över eller under 600 kbm/år, dvs endast i två nivåer. Med den nya 
taxekonstruktionen fastställs kundkategorin genom hur fastigheten är klassad i fastighetsregistret 
hos Skatteverket i kategorin ”småhus” respektive ”övrig”. Den fasta mätaravgiften beror både av 
kundkategori och på hur stor vattenmätare kunden behöver. Den rörliga avgiften motsvarar 
precis som idag förbrukad vattenmängd.  
 
En annan förändring mot nuvarande konstruktion är att fördelningen av intäkter från 
brukningsavgifterna kommer att justeras. Andelen av intäkterna från kundernas fasta kostnader 
kommer att öka något för att göra intäkterna mindre känsliga för konjunkturer och bättre spegla 
att de fasta kostnaderna i verksamheten utgör en stor andel oavsett vattenförbrukning. Det 
innebär att de fasta mätarkostnaderna kommer att öka och det rörliga priset på 
vattenförbrukning kommer att minska jämfört med idag. Hur stora skillnaderna blir kommer att 
utredas i nästa steg då de även påverkas av taxenivåernas utveckling.  
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Den fasta avgiften ska bekosta till exempel skydd av vattentäkter, investeringar och underhåll av 
reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät. Även administrativa kostnader så som 
kundservice och fakturering. Den rörliga avgiften ska täcka löpande kostnader för att producera 
och distribuera dricksvatten och rena avloppsvatten. 
 
I kategorin småhus ingår i princip alla privata fastighetsägare. Kunder som har en 
vattenförbrukning över 80-90 kbm/år (huvuddelen av kunderna) bedöms påverkas marginellt av 
den nya taxekonstruktionen. De kunder med låg vattenförbrukning kan få en högre total kostnad 
med den nya taxekonstruktionen då de fasta mätarkostnaderna höjs.  
 
I kategorin övrig ingår de kunder vars fastighet inte klassas som småhus. Precis som för småhus 
kommer de kunder med låg förbrukning påverkas då de fasta mätarkostnaderna ökar. För de med 
mycket låg förbrukning, under 30 kbm/år finns möjlighet att söka dispens. För kunder med hög 
vattenförbrukning eller mycket höga maxflöden kommer den fasta mätaravgiften att öka då fler 
mätarstorlekar och mätarkombinationer införs. Dialog med varje kund och beräkning behöver ske 
i nästa steg.   
  
Även textdelar har ändrats i den nya taxekonstruktionen för ökad tydlighet, till exempel har ordet 
lägenhet ändrats till bostadsenhet. 
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Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i xxxx kommun 

 
Brukningsavgifter att gälla from xx-xx-xx enligt beslut i kommunfullmäktige xx-xx-xx. 
Anläggningsavgiften att gälla från xx-xx-xx enligt beslut i kommunfullmäktige xx-xx-xx. Lagstadgad 
mervärdesskatt tillkommer med för närvarande 25 %. 

 
Avgifterna anges i SEK.  

 
 

Anläggningsavgifter 
 

 
§ 5 Bostadsfastighet 
 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska anläggningsavgift betalas med: 

 
  Exklusive moms Inklusive moms 

a) En avgift avseende framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 

xx kr xx kr 

b) En avgift avseende upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

xx kr xx kr 

c) en avgift per m
2 

tomtyta xx kr xx kr 

d) en avgift per bostadsenhet xx kr xx  kr 

e) * Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad. 

 

xx kr xx kr 

 
* Avgift enligt 5.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1a) och b). I de fall avgift enligt 5.1 e) 
tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i 
detta inte har lagts respektive upprättats. 

 
§ 6 Annan fastighet 
 
6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas per fastighet med: 

 
  Exklusive moms Inklusive moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning 

servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 

xx kr xx kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning 

förbindelsepunkter för V, S och Df 

xx  kr xx kr 

c) en avgift per kvm
 
tomtyta xx kr xx kr 

d) Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad xx kr xx kr 

 
* Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1a) och b). I de fall avgift enligt 6.1 
d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt i detta inte lagts resktive upprättats. 
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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. 
 

 

§ 7 Obebyggd fastighet  
 
7.1  För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift betalas per fastighet med: 

 
 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
5.1 a) och 5.1 b) eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen med 
förbindelsepunkt för Df inte har upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1a), b) och e), 
jämför 5.3 andra stycket. 

 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande: 
 
 Bostadsfastighet och därmed 

jämställd fastighet 
Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 ) 30 % 

Bostadsenhetsav
gift 

5.1 d) 100 % -  

 
Avgifterna är uttryckta i procent (%) av full avgift 
* Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket medger. 
 
§ 9 Allmän platsmark 

 
9.1 Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift 
 
Avgift utgår med: 
   

 Exklusive 
moms 

Inklusive  
moms 

En avgift per m² Allmän platsmark för bortledning av 
dagvatten 

0 kr 0 kr 

 
 

 Bostadsfastighet och 
därmed jämställd 

fastighet 

Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1a) 100 % 

Avgift för uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 0 % - - 

Avgift för Dagvatten 
utan att förbindelse 

punkt är upprättad 

 

5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 
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Brukningsavgifter 
 

 
§ 12 Bostadsfastighet 

 
12.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. 
 
a) En mätaravgift per fastighet, per mätställe och per år enligt tabellen nedan. 
Parallellkopplade mätare, det vill säga med ledningarna sammankopplade efter 
mätning ska räknas som ett mätställe. 

  

Mätarkapacitet Småhus Övriga 
fastigheter 

fast avgift enligt 12.1 a) Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Exklusive 
moms 

 Inklusive 
moms 

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) xx kr xx kr xx kr xx kr 

2 x qn 2,5 (2 x 20 mm) - - xx kr xx kr 

3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) - - xx kr xx kr 

4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) - - xx kr xx kr 

1 x qn 6 (1 x 25 mm) - - xx kr xx kr 

2 x qn 6 (2 x 25 mm) - - xx kr xx kr 

3 x qn 6 (3 x 25 mm) - - xx kr xx kr 

4 x qn 6 (4 x 25 mm) - - xx kr xx kr 

1 x qn 10 (1 x 40 mm) - - xx kr xx kr 

2 x qn 10 (2 x 40 mm) - - xx kr xx kr 

3 x qn 10 (3 x 40 mm) - - xx kr xx kr 

4 x qn 10 (4 x 40 mm) - - xx kr xx kr 

1 x qn 15 (1 x 50 mm) - - xx kr xx kr 

2 x qn 15 (2 x 50 mm) - - xx kr xx kr 

3 x Qn 15 (2 x 50 mm)   xx kr xx kr 

1 x Qn 55 (1 x 100 mm)   xx kr xx kr 

1 x Qn 90 (1 x 150 mm)   xx kr xx kr 

 
 
  

 
Exklusive moms 

 
Inklusive moms 

 
b) en avgift per levererat vatten per m

3
 

 

xx kr/kvm 

 

xx kr/kvm 
 Eller   

 V, vattenförsörjning  

xx kr/kvm 

xx kr/kvm 

 S, spillvattenavlopp xx kr/kvm xx kr/kvm 

c) En avgift per m2 tomtyta och år för bortledning av 
dagvatten  

 

xx kr/år Xx kr/år 

d) En avgift per m2 tomtyta och år vid behov av rening 
av dagvatten från fastigheten 

 

xx kr/år xx kr/år 
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Avgift enligt 12.1 d) tas endast ut om det finns behov av rening av dagvatten från 

fastigheten och fastighetsägaren inte vidtagit åtgärder för detta som har godkänts av 

huvudmannen 

 
12.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 12.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna. 
 
Följande avgifter ska debiteras för respektive ändamål: 
 

 V S Df Dg 

Avgift enligt 12.1 a) 40 % 60 % - - 

Avgift per m3 enligt 12.1 b) 40 % 60 % - - 

Avgift per m2 enligt 12.1 c) - - 50 % 50 % 

Avgift per m2 enligt 12.1 d) - - 100 %  

Avgifterna är uttryckta i procent (%) av full avgift. 

 

 
12.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som har levererats till fastigheten. 
Har huvudmannen bestämt att det för bebyggd fastighet tillsvidare inte ska fastställas 
genom mätning, tas avgift ut enligt 12.1 a) som motsvarar 1 x qn 2,5 (20 mm, småhus) 
vattenmätare. Utöver det tas en schablonavgift ut enligt 12.1 b) som motsvarar en 
årsförbrukning på 150 m3. 
 
Schablonavgift enligt 12.3 tillämpas normalt endast för småhus och villor. För andra fastigheter 
ska schablonavgift bestämmas av huvudmannen. 

 
Schablonavgift Exklusive moms Inklusive moms 

V, vattenförsörjning enligt 12.1 b) (150 m
3 

x 3,28 kr) xx kr xx kr 

S, spillvattenavlopp enligt 12.1 b) (150 m
3 

x 4,92 kr) xx kr xx kr 

Avgifter   

Avgift enligt 12.1 a) xx kr xx kr 

 
§ 13  Obebyggd fastighet 
 
13.1 För obebyggd fastighet inom detaljplan ska brukningsavgift erläggas enligt 12.1 a), c) och 
d). Avgift enligt 12.1 a) debiteras med belopp motsvarande 50 % av avgift för 1 x qn 2,5 (20 
mm) vattenmätare. 
 
13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 12.1 angivna ändamål reduceras avgiften. 
Följande avgifter ska debiteras för respektive ändamål: 
 

 V S Df Dg 

Avgift enligt 12.1 a) 20 % 30 % - - 

Avgift per m2 enligt 12.1 c) - - 50 % 50 % 

Avgift per m2 enligt 12.1 d) - - 100 %  

Avgifterna är uttryckta i procent (%) av full avgift. 
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§ 14 Vattenmätare 
 
14.1 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och vattenmätaren då blir 
godkänd, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet 
med vad som framgår av § 18 (sk konfliktprov) 
 

 
§ 15 Tillfälliga leveranser 
 

15.1 För vatten levererat genom byggmätare, brandpostståndare eller brandpostmätare ska 

brukningsavgift betalas med:     

En avgift per hyrtillfälle motsvarande avgift per storlek på vattenmätare enligt 12.1 a), samt 

en avgift per m3 vatten och avlopp enligt 12.1 b). Tillkommer även avgift för upplåsning av 

vattenpost enligt taxebilaga.    

Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per bostadsenhet 

och påbörjat kvartal. 

     
 Byggmätare Brandpostmätare 

Avgift per hyrtillfälle enligt 12.1 a) 100 % 100 % 

Avgift per m
3 

enligt 12.1 b) 100 % 100 % 

Upplåsning av vattenpost Enligt 18.1 Avstängning Enligt 18.1 Avstängning 

Uttag i vattenkiosk 0 kr 

 

0 kr 

  
 

§16 Sprinkler och motsvarande anslutningar 
  
För sprinkleranslutningar och motsvarande anslutningar för brandvattenförsörjningen ska det 
betalas en extra årlig avgift. Avgiften gäller inte anslutningar genom vilka mätning sker av hela 
vattenförbrukningen. 
 

Anslutning Avgift 

< 100 mm Endast fast avgift enligt 12.1 a) 2 x qn 2,5 (2 x 20 mm) 

150 mm Avgift enligt 12.1 a) 1 x 20 mm gånger 3 

200 mm Avgift enligt 12.1 a) 1 x 20 mm gånger 4 

250 mm Avgift enligt 12.1 a) 1 x 20 mm gånger 6 

>300 mm Avgift enligt 12.1 a) 1 x 20 mm gånger 8 

 

§ 17 Allmän platsmark 
 
17.1 Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala brukningsavgift 
enligt: 
  

 Exklusive moms Inklusive moms 

a) En årlig avgift per m² Allmän platsmark  
för bortledning av dagvatten 

0 kr 0 kr 

b) En avgift per år och m2 allmän platsmark vid 
behov av rening av dagvatten 

0 kr 0 kr 
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§ 18  Avgifter för extra föroreningsmängd och vid olika mängd vatten och spillvatten 
 

  Exklusive 

moms 

Inklusive 

moms 
Biokemisk syreförbrukning (BOD7) 

xx kr/kg xx kr/kg 
Totalfosfor (Tot-P)  xx kr/kg xx kr/kg 

 
Som extra föroreningsmängd räknas med BOD7 och Tot-P i förbindelsepunkten utöver vad som 
motsvaras av följande gränsvärden för föroreningshalter: 

 
 

§ 19   Särskilda avgifter 

 
19.1 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran utfört nedanstående åtgärder eller om 
huvudmannen har stängt av eller reducerat vatten tillförseln på grund av att fastighetsägaren 
har åsidosatt sin skyldighet debiteras följande avgifter: 
 

Syreförbrukning (BOD7) 250 mg/l 

Totalfosfor (Tot-P)   15 mg/l 

Åtgärd    Exklusive moms Inklusive moms 

Om kund orsakat skada på vattenmätare pga av ovarsamhet 
a) Materialkostnad (beroende av mätarstorlek)  
b) Ordinarie arbetstid, vardagar klockan 7-16 

Arbetskostnad övrig tid 
c)  

 
Beräknas* 

2 000 kr 
4 000 kr 

 
 

2 500 kr 
5 000 kr 

Konfliktprov 
a) Ordinarie arbetstid, vardagar klockan 7-16  

 
2 000 kr 

 
2 500 kr 

Vattenmätare i brunn 
a) Avläsning av vattenmätare, ordinarie 

arbetstid vardagar klockan 7-16 
b) Länspumpa brunnen, arbetskostnad  

 
 

3 000 kr 
1 000 kr 

 
 

3 750 kr 
1 250 kr 

Förgävestid vid avtal tid  
a) Ordinarie arbetstid, vardagar klockan 7-16 
b) Övrig tid  

 
2 000 kr 
4 000 kr 

 
2 500 kr 
5 000 kr 

Pumpstation LTA störning/haveri orsakad av felaktig användning 
a) Startavgift och problemlösning i max två 

timmar, ordinarie arbetstid, vardagar 
klockan 7-16  

b) Startavgift, övrig tid 
c) Arbetstid per timme utöver två timmar 

  

 
 

2 000 kr 
4 000 kr 
1 000 kr 

 
 

2 500 kr 
5 000 kr 
1 250 kr 

Skador på VA-ledningar 
debitering av skada om grävtillstånd saknas 
eller om grävning skett på ledningar som 
finns utmärkt på karta 
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För arbeten som inte är prissatta i taxan och som VA-verket är berättigad att ta ut särskild 
ersättning för träffas en överenskommelse med fastighetsägaren om ersättningens storlek. 
Ersättningen ska avse/täcka VA-verkets kostnader för arbetet. 

 
 18.2 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande, avleds till dagvattennätet 

(kylvatten och liknande) ska debiteras en avgift med 75 % av avgiften enligt § 12.1 b. 

 

Ordlista 
V = Vatten 
S = Spillvatten 
Df = Dagvatten fastighet 
Dfg = Dagvatten gata 

 

Debitering för tid och material 

För övrigt ej prissatt arbete 
Debitering för tid och material 
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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. 
 

 
 
Taxa för Gästrike Vatten-koncernen 

  
Reviderad 202x-xx-xx 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

132



 
 

 

Änr 236161 
Datum 2021-12-03 

Sida 2 (17) 

D
o

ku
m

e
n

t 
ID

 2
02

11
2

0
1

-0
0

0
2

0
 

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
telefon direkt 020-37 93 00 

 info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se 

Gemensam taxa för Gästrike vattenkoncernen .................................................................................. 3 

§ 1 Betalningsansvarig ...................................................................................................... 3 

§ 2 Avgifter........................................................................................................................ 3 

§ 3 Fastighets- och bostadsindelning ............................................................................... 3 

§ 4 Avgiftsskyldighet ......................................................................................................... 5 

Anläggningsavgifter (§ 5-11) ........................................................................................................... 5 

§ 5 Bostadsfastighet ......................................................................................................... 5 

§ 6 Annan fastighet ........................................................................................................... 7 

§ 7 Obebyggd fastighet ..................................................................................................... 8 

§ 8 Reduceringsregler ....................................................................................................... 9 

§ 9 Allmän platsmark ...................................................................................................... 10 

§ 10 Debitering av anläggningsavgift ................................................................................ 10 

§ 11 Särskilda åtgärder ..................................................................................................... 11 

Brukningsavgifter (§ 12-19) .......................................................................................................... 12 

§ 12 Bostadsfastighet eller annan fastighet ..................................................................... 12 

§ 13 Obebyggd fastighet ................................................................................................... 13 

§ 14 Vattenmätare ............................................................................................................ 14 

§ 15 Tillfälliga leveranser .................................................................................................. 14 

§16  Sprinkler och motsvarande anslutningar .................................................................. 14 

§ 17 Allmän platsmark ...................................................................................................... 15 

§ 18 Avgifter för extra föroreningsmängd och vid olika mängd vatten och ..................... 15 

spillvatten ............................................................................................................................. 15 

§ 19 Särskilda avgifter ....................................................................................................... 16 

§ 20 Särskilda avgifter ....................................................................................................... 17 

Taxans införande (§21) ................................................................................................................. 17 

§ 21 Taxans införande....................................................................................................... 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

133



 
 

 

Änr 236161 
Datum 2021-12-03 

Sida 3 (17) 

D
o

ku
m

e
n

t 
ID

 2
02

11
2

0
1

-0
0

0
2

0
 

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
telefon direkt 020-37 93 00 

 info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se 

Gemensam taxa för Gästrike vattenkoncernen 
 

Huvudman för den allmänna vatten och avloppsanläggningen är respektive dotterbolag 
inom koncernen. Avgifter enligt taxan ska betalas till respektive dotterbolag vilket sker på 
uppdrag av Gästrike Vatten AB.   
Avgiftsnivåerna beslutas i respektive dotterbolag kommuns fullmäktige och redovisas i 
separat taxebilaga. 
 
Startdatum för justerad gemensam taxekonstruktion är 1 jan 2023.   

 
  

§ 1 Betalningsansvarig 
 

För att täcka nödvändiga kostnader för kommunens allmänna vatten och avloppsanläggning 
ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde 
betala avgifter enligt denna taxa.    
     
Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om allmänna  
vattentjänster (LAV) är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även den avgiftsskyldig  
som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna 
i 27 § i LAV är uppfyllda. 

      
  

§ 2 Avgifter 
 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
Vid avgiftsberäkningar tillämpas avrundningsreglerna i Svensk Standard SS014141.  
 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 
      
  

§ 3 Fastighets- och bostadsindelning 
 
3.1 I dessa taxeföreskrifter avses med    
     

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. För vissa andra ändamål där 
lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den huvudsakliga verksamheten 
bedrivs inomhus.     
    

 Exempel på sådana byggnader är:    
     
 Kontor  Serverhallar  Shoppingcentrum 
 Butiker  Utställningslokaler Sporthallar  
 Hotell  Restauranger  Lagerbyggnader  
 Industri  Skola  Sjukvårdslokal 
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Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat  bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs 
utomhus. 
 
Exempel på sådana fastigheter är: 
Hamn   Virkesupplag 
Fordonsuppställningsplats Obemannade bensinstation 
Biltvätt med Skärmtak  Kyrkogård 
Återvinningstationer                              Idrottsplats 
 
Småhus: Fastighet som enligt fastighetstaxeringen är klassad som fastighet med 1-2 
bostadsenheter enligt skatteverkets regler. 

 
 Övriga fastigheter: Fastigheter som inte klassas som småhusfastigheter enligt skatteverkets 

regler. Såväl bostadsfastighet som annan fastighet kan innefattas i övriga fastigheter 

 
       
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte 
ännu bebyggts. 

 
Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en  
enhet. I fråga om sådana utrymmen i Bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet,  
där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt, räknas varje påbörjat 120-tal m² bruttoarea  
(BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet.  
 

 I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där 
bostadsenhetsbegreppet inte är tillämpligt för viss typ av eller del av byggnad, räknas varje 
påbörjat 120 m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk standard SS 21054:2009 som en 
bostadsenhet.  

 
     

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan och bygglagen (2010:900) redovisas 
som allmän lats, plats eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i 
övrigt motsvarar sådan mark.    
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§ 4 Avgiftsskyldighet    
     
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:   
  

 Ändamål  Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och/eller dräneringsvatten 

från fastighet 
Ja Ja 

Dg, dag- och/eller dräneringsvatten 

 från Allmän platsmark   
Ja Ja 

        
4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen har 

upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och har informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge.  

 Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt har upprättats, inträder 
avgifts-skyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten har blivit utförda och 
fastighetsägaren har informerats om detta.   
      

För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § LAV vara uppfyllda. 

       
4.3  Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 

utförda och fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 27 § LAV  
 ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, informerats om detta. 
       
4.4 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet
 inträder.      

  
          

 Anläggningsavgifter (§ 5-11)    
       
§ 5 Bostadsfastighet    
     
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska avgiftsskyldighet för samtliga 

ändamålen V, S och D angivna i § 4 anläggningsavgift betalas med: 

  Avgift 

a) En avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter 
för V, S och Df  

Enligt taxebilaga 

b) En avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 

Enligt taxebilaga 

c) en avgift per m2 tomtyta Enligt taxebilaga 

d) en avgift per bostadsenhet ** Enligt taxebilaga 

e)* Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är 

upprättad 
 

Enligt taxebilaga 
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 * Avgift enligt 5.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1a) och b). I de fall avgift 

enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte har lagts respektive upprättats.  

 
 ** Särskilda regler för Campingfastighet och småbostadsenhet  

      
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) 
 lika mellan fastigheterna.    
     
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 

karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas tomtyta som 
är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 
      
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 
5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte har upprättats, summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).    
     
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) i 
den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 8.2  
Vid avstyckning från fastighet, där avgiften med anledning av stor tomtyta tidigare har 
reducerats, tas avgift ut för tomtyta för den nytillkommande fastigheten. Vid ändrande 
förhållanden enligt 5.6 tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven 
begränsningsregel så medger.     

5.4 bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, alternativt efter annan ritning 
Antalet bostadsenheter eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

 
5.5      Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas, ska 

avgifter betalas enligt 5.1 a) och b) 
     
5.6 Ökas en fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som 

utgår från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara betalad förut.  
 Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

       
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 

fastighet ska avgift betalas enligt 5.1 d) för tillkommande bostadsenhet. 
       

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 e).   
      

5.9 Om antalet bostadsenheter eller fastighetens tomtyta minskas sker ingen återbetalning av 
anläggningsavgift.     
    

5.10 Medges fastighet av särskilda skäl ansluta dränvattenavlopp till spillvattenledning ska 
förutom avgifter enligt 5.1 avgift betalas motsvarande servisavgift för ett ändamål enligt 8.1 
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§ 6 Annan fastighet    
     
6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas per fastighet med: 
  

  Avgift 

a) En avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter 
för V, S och Df  

Enligt taxebilaga 

b) En avgift avseende upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

Enligt taxebilaga 

c) en avgift per m2 tomtyta Enligt taxebilaga 

d)* Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är  

upprättad 
Enligt taxebilaga 

       
 * Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1a) och b). I de fall avgift 

enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.  
     

6.2 Är förbindelseavgift gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) 
lika mellan fastigheterna.    
     

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner.    
     

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med betalande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas 
för verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under 
anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör 
anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.  

 
 Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975.635) från den dag 

anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen.     
  

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska 
avgifter betalas enligt 6.1 a) och 6.1 b).   
      

6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som utgår 
från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara betald förut. 
      

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df har upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 d). 
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§ 7 Obebyggd fastighet    
     
7.1 För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift betalas per fastighet med: 
 

 Bostadsfastighet och 
därmed jämställd 
fastighet 

 Annan 
fastighet 

  

Servisavgift Enligt 5.1 a) 100 % Enligt 6.1 a) 100 % 

Avgift för uppsättning FP Enligt 5.1 b) 100 % Enligt 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift Enligt 5.1 c) 100 % Enligt 6.1 c) 70 % 

Bostadsenhetsavgift
  

Enligt 5.1 d) 
0 % 

- - 

Avgift för Dagvatten utan 

att förbindelsepunkt är  

upprättad 

 

 

Enligt 5.1 e) 
100 % 

 

Enligt 6.1 d) 
 

100 % 

        
 Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.  

       
 Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 

och 5.1 b) eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen med 
förbindelsepunkt för Df inte har upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1a), b) och e), 
jämför 5.3 andra stycket.    
   

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande: 

 Bostadsfastighet och 
därmed jämställd 
fastighet 

 Annan 
fastighet 

  

Tomtyteavgift Enligt 5.1 c) *) Enligt 6.1 c) 30 % 

Bostadsenhetsavgift
  

Enligt 5.1 d) 
100 % 

- - 

 
 Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst. 

 
 * Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 

stycket medger.     
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§ 8 Reduceringsregler    
     
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska reducerade avgifter 

betalas enligt följande:     
    

 Avgifter för framdragen servisledning 
 

 Bostadsfastighet Annan fastighet 

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) 70 % av avgift enligt 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) 85 % av avgift enligt 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) 100 % av avgift enligt 6.1 a) 

      
 Avgifter i övrigt 
      

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP Enligt 5.1 b) 30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift Enligt 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Bostadsenhetsavgift Enligt 5.1 d) 30 % 50 % - 20 % 

Avgift Df utan FP Enligt 5.1 e) - - 100 
% 

- 

Avgift per uppsättning FP Enligt 6.1 b) 30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift Enligt 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Avgift Df utan FP Enligt 6.1 d) - - 100 
% 

- 

   
 För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e) eller 

6.1 b) respektive 6.1 d).    
     

 Avgifterna är uttryckta i procent (%) av full avgift.   
      

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, 
skall betalas avgifter enligt 8.1.    
     

 Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a) 
respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed 
har blivit högre.     
  

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar 
för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, en etableringsavgift betalas om 50 % av avgiften 
enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att 
arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
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§ 9 Allmän platsmark 
 
9.1  Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 

anläggningsavgift. 
 
 Avgift utgår med: 
 

En avgift per m² Allmän platsmark för bortledning av dagvatten 

 
Enligt taxebilaga 

       
 

§ 10 Debitering av anläggningsavgift   
   
 
10.1 Sedan avgiftsskyldighet har inträtt, ska avgift betalas inom den tid som anges i fakturan.

       
10.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i faktura, ska dröjsmålsränta betalas 

enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. 
 
10.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga 

inbetalningar om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till 
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär 
och godtagbar säkerhet ställs. Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. 

 Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning 
från den dag anståndet beviljades till dess att förfallen del av avgiften betalas eller ränta ska 
betalas till dess att förfallen del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 10.2.
     

 Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen från den dag anståndet beviljades 
tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

     
10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 

förhållande meddelats eller ändrat förhållande - t ex ökning av tomtyta- inträtt utan att 
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till 
huvudmannen när det ändrade förhållandet har inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 2.2 ut för tiden från det två månader förflutit 
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

 
10.5 Avgifter enligt § § 5 - 6 (anläggningsavgifter) är baserade på en uppräkning enligt gällande 

konsumentprisindex, KPI.(se § 19) När detta index ändras, har huvudmannen rätt att 
reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 
       

10.6 Om kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp, för viss eller vissa 
fastigheter, i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter utgå enligt särskild antagen taxa enligt lagen om 
allmänna vattentjänster.    
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 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § § 5 - 8 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

 
10.7 Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i beaktansvärd 

omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter utgå 
enligt antagen särtaxa enligt lagen om allmänna vattentjänster.  

  
 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § § 12 - 17 får huvudmannen 

istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek.  

 
10.8 Avgift enligt 12.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial, halvår eller 

år enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 12.1 b) debiteras i efterskott på enligt 
mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i § § 
12 och 17.     
   

 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta erläggas 
på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.  

  
 Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 

mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och 
debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst två gånger per år. Avläsning 
och debitering ska ske av fastighetsägaren i samband med fastighetsöverlåtelse. 
  

    

§ 11 Särskilda åtgärder     
    
11.1 Om ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen 

bedömt nödvändiga efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 
huvudmannen, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen 
överenskomna kostnader för detta. 

    
11.2 Begär en fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och 

finner huvudmannen skäl att godkänna ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att 
bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som anses skälig med 
hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 

 
11.3 Om huvudmannen kräver att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 

redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling. Ersättning är med det 
avdrag som anses skälig med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§ 12-19)     
      

§ 12 Bostadsfastighet eller annan fastighet    
 
12.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. 
    

a) En mätaravgift per fastighet, per mätställe och per år enligt tabellen nedan. 
Parallellkopplade mätare, det vill säga med ledningarna sammankopplade efter 
mätning ska räknas som ett mätställe. 
 

Mätarkapacitet Småhus Övriga fastigheter 

1 x Qn 2,5 (1 x 20 mm) Enligt taxebilaga Enligt taxebilaga * 

2 x Qn 2,5 (2 x 20 mm) - Enligt taxebilaga 

3 x Qn 2,5 (3 x 20 mm) - Enligt taxebilaga 

4 x Qn 2,5 (4 x 20 mm) - Enligt taxebilaga 

1 x Qn 6 (1 x 25 mm) - Enligt taxebilaga 

2 x Qn 6 (2 x 25 mm) - Enligt taxebilaga 

3 x Qn 6 (3 x 25 mm) - Enligt taxebilaga 

4 x Qn 6 (4 x 25 mm) - Enligt taxebilaga 

1 x Qn 10 (1 x 40 mm) - Enligt taxebilaga 

2 x Qn 10 (2 x 40 mm) - Enligt taxebilaga 

3 x Qn 10 (3 x 40 mm) - Enligt taxebilaga 

4 x Qn 10 (4 x 40 mm) - Enligt taxebilaga 

1 x Qn 15 (1 x 50 mm) - Enligt taxebilaga 

2 x Qn 15 (2 x 50 mm)                            - Enligt taxebilaga 

3 x Qn 15 (2 x 50 mm)                            - Enligt taxebilaga 

1 x Qn 55 (1 x 100 mm)                            - Enligt taxebilaga 

1 x Qn 90 (1 x 150 mm) - Enligt taxebilaga 

  
* För övriga fastigheter med 1 x Qn 2,5 och en förbrukning med högst 30m3/år kan 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig ansöka om en lägre avgift motsvarande småhus 
Qn 2,5. Kriteriet tillämpas för kalenderår och bestämmer den fasta avgiften påföljande år. 
 

 

b) en avgift per levererat vatten per m3  Enligt taxebilaga 

Eller  

V, vattenförsörjning Enligt taxebilaga 

S, Spillvattenförsörjning  Enligt taxebilaga 

c) En avgift per m2 tomtyta och år för bortledning av dagvatten  Enligt taxebilaga 

d) En avgift per m2 tomtyta och år vid behov av rening av 
dagvatten från fastigheten 

Enligt taxebilaga 

 
 Avgift enligt 12.1 d) tas endast ut om det finns behov av rening av dagvatten från 

fastigheten och fastighetsägaren inte vidtagit åtgärder för detta som har godkänts av 
huvudmannen. 
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12.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 12.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. 
 
 Följande avgifter ska debiteras för respektive ändamål: 
  

 V S Df Dg 

Avgift enligt 12.1 a) 40 % 60 % - - 

Avgift per m3 enligt 12.1 b) 40 % 60 % - - 

Avgift per m2 enligt 12.1 c) - - 50 % 50 % 

Avgift per m2 enligt 12.1 d) - - 100 %  

   

 Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst. 

 
12.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som har levererats till fastigheten. 
 Har huvudmannen bestämt att det för bebyggd fastighet tillsvidare inte ska fastställas 

genom mätning, tas avgift ut enligt 12.1 a) som motsvarar 1 x Qn 2,5 (20 mm) 
vattenmätare. Utöver det tas en schablonavgift ut enligt 12.1 b) som motsvarar en 
årsförbrukning på 150 m3. 

 
 Schablonavgift enligt 12.3 tillämpas normalt endast för småhus och villor. För andra 

fastigheter ska schablonavgift bestämmas av huvudmannen. 
 

Schablonavgift Avgift 

V, vattenförsörjning enligt 12.1 b) enligt 
ovan 

Enligt taxebilaga 

S, spillvattenavlopp enligt 12.1 b) enligt ovan Enligt taxebilaga 

Avgift  

Avgift enligt 12.1 a) Enligt taxebilaga 

 

§ 13 Obebyggd fastighet 
 
13.1 För obebyggd fastighet inom detaljplan ska brukningsavgift erläggas enligt 12.1 a), c) och d). 

Avgift enligt 12.1 a) debiteras med belopp motsvarande 50 % av avgift för 1 x Qn 2,5 (20 
mm) vattenmätare.  

 
13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 12.1 angivna ändamål reduceras avgiften.

      
 Följande avgifter ska debiteras för respektive ändamål: 
 

 V S Df Dg 

Avgift enligt 12.1 a) 20 % 30 % - - 

Avgift per m2 enligt 12.1 c) - - 50 % 50 % 

Avgift per m2 enligt 12.1 d) - - 100 %  

  
 Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst. 
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§ 14 Vattenmätare 
 
14.1 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och vattenmätaren då blir 

godkänd, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i 
enlighet med vad som framgår av § 18. (sk konfliktprov) 

 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 
  

 Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten och värmemätare, STAFS 2007:2.
      

 Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen 
rätt att uppskatta förbrukningen.    
     

 Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning hos Mark- och 
miljödomstolen. 

 

§ 15 Tillfälliga leveranser 
 
15.1 För vatten levererat genom byggmätare, brandpostståndare eller brandpostmätare ska 

brukningsavgift betalas med: 
 
 En avgift per hyrtillfälle motsvarande avgift per storlek på vattenmätare enligt 12.1 a), samt 

en avgift per m3 vatten och avlopp enligt 12.1 b). Tillkommer även avgift för upplåsning av 
vattenpost enligt taxebilaga. 

 
För uttag i vattenkiosker enligt taxebilaga   

      
 Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per 

bostadsenhet och påbörjat kvartal.     
 

§16  Sprinkler och motsvarande anslutningar  
 
 För sprinkleranslutningar och motsvarande anslutningar för brandvattenförsörjningen ska 

det betalas en extra årlig avgift. Avgiften gäller inte anslutningar genom vilka mätning sker 
av hela vattenförbrukningen. 

 

Anslutning Avgift 

< 100 mm Fast avgift enligt 12.1 a) 1 x 20 mm gånger 2 

150 mm Fast avgift enligt 12.1 a) 1 x 20 mm gånger 3 

200 mm Fast avgift enligt 12.1 a) 1 x 20 mm gånger 4 

250 mm Fast avgift enligt 12.1 a) 1 x 20 mm gånger 6 

>300 mm Fast avgift enligt 12.1 a) 1 x 20 mm gånger 8 
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§ 17 Allmän platsmark 
 
17.1 Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 

brukningsavgift enligt:  
 

a) En avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning 

Enligt taxebilaga 

b) En avgift per år och m2 allmän 
platsmark vid behov av
  rening av dagvatten 

Enligt taxebilaga 

   
      
      

§ 18 Avgifter för extra föroreningsmängd och vid olika mängd vatten och 
spillvatten 

 
18.1 Spillvatten från bostadsfastighet anses normalt inte innehålla extra föroreningsmängd. 

Avledande av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter avtal eller annan 
överenskommelse mellan huvudmannen och fastighetsägaren, om inte huvudmannens 
medgivande föreligger. För extra föroreningsmängd utgår en särskild reningsavgift.
  

  
 Den särskilda reningsavgiften baseras på mätning av flöden och halter. Beroende på 

verksamhet så ska mätning av flöden göras minst 6 ggr/halvår. Det blir sedan medelvärdet 
för det aktuella halvåret som används som faktureringsunderlag. Provtagning ska utföras av 
en certifierad provtagare och tas som tids- eller flödesstyrda prov på utgående 
avloppsvatten under drift. Vattenförbrukningen avläses på vattenmätaren. Om vatten avgår 
till tillverkningen så ska denna mängd dras av. 

 
 Huvudmannen har möjlighet att utföra oanmäld industriavloppskontroll genom 

provtagning på utgående spillvatten (41 § lagen om allmänna vattentjänster).  
    

     
 Särskild reningsavgift för avlett spillvattenavlopp med extra föroreningsmängd ska 

debiteras enligt följande: 
   

Biokemisk syreförbrukning (BOD7) Enligt taxebilaga 

Totalfosfor (Tot-P) Enligt taxebilaga 

       
 Som extra föroreningsmängd räknas med BOD7 och Tot-P i förbindelsepunkten utöver vad 

som motsvaras av följande gränsvärden för föroreningshalter: 
  

Syreförbrukning (BOD7) 250 mg/l 

Totalfosfor (Tot-P)   15 mg/l 
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18.2 Tillförs avloppsnätet större mängd spillvattenmängd än som svarar mot levererad 

vattenmängd eller om inte hela den levererade vattenmängden avleds till avloppsnätet ska 
avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till 
avloppsnätet.  

     
 Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av vatten eller 

spillvattenmängd eller på annat sätt som har överenskommits mellan huvudmannen och 
fastighetsägaren.     
    

 En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än 
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är 
avsevärd. 

 
18.3 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande, avleds till dagvattennätet 

(kylvatten o.d.) ska debiteras en avgift med 75 % av avgiften enligt 12.1 b) 
 
 

§ 19 Särskilda avgifter 
 
19.1 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran utfört nedanstående åtgärder eller om 

huvudmannen har stängt av eller reducerat vattentillförseln på grund av att 
fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet debiteras följande avgifter: 

              
Åtgärd Avgift 

Konfliktprov  
Om kund anser att mätaren visar fel görs ett prov. Om provet visar att 
mätaren visar fel ersätts kunden. Om inget fel finns på mätaren debiteras 
kund. 

a)   Ordinarie arbetstid 
 

Enligt taxebilaga 

Om kund orsakat skada på vattenmätare på grund av ovarsamhet  
a) Materialkostnad 
b) Arbetskostnad ordinarie/övrig tid 

 

Enligt taxebilaga 

Stöd där vattenmätare är placerad i en brunn 
a) Avläsning av vattenmätare 
c) Länspumpning av vattenmätarbrunn 

 

Enligt taxebilaga 

Förgävesbesök vid avtalad tid  
a) Ordinarie arbetstid 
b) Övrig tid 

 

Enligt taxebilaga 

Pumpstation LTA, störning/haveri orsakad av felaktig användning 
a) Fast pris, inställelsetid 
b) Övrig tid 
b) Timpris 

 

Enligt taxebilaga 
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Utsättning av VA-ledningar 
a) Ordinarie arbetstid 
c) Övrig tid 

Enligt taxebilaga 

Skador på VA-ledningar 
a) debitering av skada om grävtillstånd saknas eller om grävning skett 

på ledningar som finns rätt utmärkt på karta.  
b) Debitering för tid och materialkostnader.  

 

För övrigt ej prissatt arbete 
Debitering för tid och materialkostnader 

 

              
       
19.2 Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska utföra åtgärd för att i visst fall eller 

avseende underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. Det gäller även om särskild åtgärd i övrigt har påkallats på grund av fastighetens 
VA-förhållande 

 
19.3 För arbeten som inte är prissatta i taxan och som huvudmannen är berättigad att ta ut 

särskild ersättning för träffas en överenskommelse med fastighetsägaren om ersättningens 
storlek. Ersättningen ska avse/täcka huvudmannens kostnader för arbetet 

 

§ 20 Särskilda avgifter 
  

Avgifter är baserade på KPI (värdet i september, uppräknas årligen). När detta index ändras 
får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter dock inte oftare än en gång årligen.  

 
 

Taxans införande (§21)     
    
§ 21 Taxans införande 
 
 De brukningsavgifter enligt 12.1, 12.3 och 12.7 samt § 17, som är baserade på uppmätning 

hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och 
den spillvattenmängd som släpps ut efter den angivna dagen då taxan träder i kraft.
      

    *  *  *   
   

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning 
av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
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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. 
 

 
 
 

Allmänna bestämmelser för användandet av 
vatten- och avloppsanläggning (ABVA) för 

Gästrike Vatten-koncernen 

Reviderad 202x-xx-xx 
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Antagna av Gävle kommunfullmäktige den xx , Hofors kommunfullmäktige den xx, Ockelbo 
kommunfullmäktige den xx, och Älvkarleby kommunfullmäktige den xx att gälla from 1 januari 
2023 samt antagen av Östhammar kommunfullmäktige den xx  att gälla from 1 januari 2024  
varvid samtidigt tidigare gällande  ABVA upphävts att gälla 
 
 

Inledning 
1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Gävle-, 

Hofors-, Ockelbo-, Älvkarleby- och Östhammars kommuner gäller vad som 
föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) eller annan 
författning samt vad som nedan föreskrivs. 
Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägare gäller även för 
den som innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, 
fideikommissrätt eller på grund av testamentarisk förordnande. 

2. Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om 
användningen av anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § lagen om 
allmänna vattentjänster för vad i lagen och dessa allmänna bestämmelser 
föreskrivs om fastighetsägare. 

3. Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall 
även förstås byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren för 
marken. Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa 
allmänna bestämmelser. 

4. Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB 
och Östhammar Vatten AB är huvudmän för den allmänna vatten och 
avloppsanläggningen i respektive kommun  
 

Inkoppling till den allmänna anläggningen 
5. Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen 

ska göra skriftlig anmälan till huvudmannen som sedan sköter inkopplingen. 

 

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen 
6. Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda 

den allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande 
bestämmelser för användandet. Huvudmannens leveransskyldighet avser 
endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsandvändning. 

7. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd 
per tidsenhet alltid kan levereras. 

8. Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får utnyttjas för 
värmeåtervinning endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen 
medger detta. 

9. Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när 
denne finner det nödvändigt för att förebygga person, eller egendomsskada 
samt för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör 
huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.  
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10. Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin 
vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar. Vid planlagt 
leveransbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt meddelande om detta. 

11. Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning 
tillhandahålls vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens 
egendom. Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket slag av 
mätare som skall användas. Fastighetsägare ska bekosta erforderliga 
anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med 
installationen i övrigt. 

12. Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att 
kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta 
ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. 
 

Användning av den allmänna avloppsanläggningen 
 

13. Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att 
använda den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande 
bestämmelser för användandet, om behovet av avledning inte kan 
tillgodoses bättre på annat sätt. Huvudmannen är inte skyldig att ta emot 
spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från 
hushållsspillvattens. 

14. Vatten som utnyttjas för värmeåtervinning får avledas till den allmänna 
avloppsanvändningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen 
medger det. 

15. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, färger, olja eller 
annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel, sura eller frätande 
eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan 
orsaka stopp, avlagring. 
Vidhäftning, gasbildning, explosion, eller som kan skada ledningsnätet eller 
dess funktion, försämra slamkvaliteten eller som negativt kan påverka 
reningsprocesserna i avloppsreningsverken. 

16. Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45oC får inte tillföras i 
förbindelsepunkten. 

17. Utsläpp av sådant slag som anges i 15 och 16 ska ofördröjligen anmälas till 
huvudmannen. 

18. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn 
utan särskilt tillstånd från huvudmannen. Tillstånd ges endast om särskilda 
skäl föreligger. 

19. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt 
avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade 
dricksvattnet. 

20. Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägaren möjlighet att 
använda avloppsanläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för 
att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, 
kontroll eller annan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed 
förbundna anläggningar. 
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21. Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande 
avleda dag- och dränvatten. Med spillvatten likställs i denna punkt allt 
avloppsvatten som huvudmannen bedömer ska avledas till 
spillvattenledning. 

22. Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för 
sådant ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen medgivit 
undantag. 

23. Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får 
fortsatt tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt 
för ändamålet underrättats därom, eller om huvudmannen vidtagit åtgärder 
för avledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt för dagvatten 
upprättats, när huvudmannen meddelat fastighetsägaren att sådana 
åtgärder har vidtagits. Huvudmannen bestämmer tidrymd inom vilken 
tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller anstånd med att 
avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen om särskilda skäl föreligger. 

24. Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan 
huvudmannen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till 
spillförande ledning. Förutsättningar för detta är dels att avledning kan ske 
ändamålsenligt på annat sätt, dels att huvudmannen i skälig omfattning 
ersätter fastighetsägaren hans kostnader för erforderlig omläggning. Dag- 
och dränvatten från fastighet, som nyinkopplas till den allmänna 
anläggningen, får inte tillföras annan ledning än den huvudmannen 
bestämmer. 

25. Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna 
avloppsanläggningen av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan 
sammansättning än spillvatten från bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller 
arten eller halten av ingående ämnen. Huvudmannen bestämmer därmed 
villkoren för utsläpp av såväl spill- som dagvatten. 

26. Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till 
annat än bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan 
verksamhet som kan påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från 
fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de provtagningar och analyser 
som huvudmannen finner vara nödvändiga för kontroll av avloppsvattnet. 
Huvudmannen har rätt att fodra att fastighetsägarens för journal över 
verksamhet som inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar 
kontroll av vattnet genom provtagningar och analyser. Huvudmannen anger 
hur journalföring och provtagningar ska göras. 

27. Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller huvudmannen 
LTA eller annan pumpenhet som förblir dennes egendom. Huvudmannen 
bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska 
användas samt svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar 
erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med installationen i 
övrigt. Enhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, som äger rätt till 
kostnadsfri upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta 
upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla 
enheten. 
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Protokoll från styrelsemöte 

Protokollet avser 

Sammanträdesdatu m  

Plats 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

Gästrike Vatten AB 

20 21 -1 2-14 

Per capsulam via mail 

Inga- Li !  Tegelberg ? / 

Närvarande 
N iklas Nygren, Ordförande 
Inga- Li !  Tegelberg, Vice ordförande 
Henrik Sundberg, Ledamot 
Torbjörn Jansson, Ledamot 
Börje Lindgren, Ledamot 
Magnus Jonsson, Ledamot 
Ulrika Norling, Ledamot 
Bo Janzon, Ledamot 
Margareta Widen Berggren, Ledamot 
Pär-Olof Olsson, Ledamot 
Lena Blad, Vd 

Mötet öppnades 

§53 

§54 

Val av justerare 
Till justerare valdes Inga- Li! Tegelberg 

Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställdes . 

Frånvarande 

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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§55 

Protokoll från föregående möten 
Föregående protokoll justerade. Protokollet läggs till handlingarna. 

Beslutsärenden 

§56 Beslut om Allmänna bestämmelser för VA samt 
Taxekonstruktion och Taxebilaga 

Delges 
KS/KF Ärendebeskrivning 

Enligt ägardirektivet för Gästrike Vatten AB ingår att ta fram förslag till 
gemensam taxekonstruktion. Ett arbete har bedrivits för att lämna 
förslag på en reviderad taxekonstruktion och en genomlysning av befintliga 
dokument har skett. Syftet med revideringen är att uppdatera befintlig 
konstruktion inför att även Östhammar ska til lämpa samma taxekonstruktion. 
I samband med genomlysningen har även texterna i Allmänna bestämmelser 
för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) setts över för att på 
samma sätt kunna få enhetlighet i arbetssätten inom koncernen. I arbetet har 
hänsyn tagits till arbetet som branschorganisationen Svenskt vatten bedrivit 
för att ta fram ett nytt basförslag för taxa. 

Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning 
(ABVA) reglerar VA- huvudmannens och VA-abonnentens (fastighetsägare) 
rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Gävle, Hofors, Ockelbo och 
Älvkarleby kommuner har bestämmelser (ABVA) per kommun, texterna är 
likalydande och är den text som föreslås bli den gemensamma. Östhammar 
kommun har egen ABVA som nästan är identisk med den som övriga kommuner 
har, vilket gör att de nya bestämmelserna innebär små justeringar och inte 
några förändringar för kunderna. 

Eftersom taxekonstruktionen är en justering av nuvarande konstruktion för 
Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner innebär det marginella 
förändringar för kunderna. För Östhammar kommun innebär förslaget en 
helt ny konstruktion och förslaget är därmed att införa de gemensamma 
dokumenten ett år senare för att kunna göra förberedelser och genomföra 
kommunikationsinsatser med kunderna. 

Taxekonstruktionen anger hur de olika tjänsternas avgift ska beräknas och 
ska vara lika inom koncernen. Däremot är avgiftsnivån för VA olika i 
varje kommun utifrån de förutsättningar som finns i just den kommunen. 
Beslut om nivåer tas separat och berörs inte av detta beslut. 
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Beslut 
Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade 

att föreslå fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby kommun 
besluta att nya Allmänna bestämmelser för användandet av vatten
och avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion för Gästrike 
Vatten-koncernen, och Taxebilaga gäller från 1 januari 2023 för 
respektive kommun i enlighet med bilaga 1 -3 

att föreslå fullmäktige i Östhammar besluta att nya Allmänna 
bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggningen 
(ABVA), Taxekonstruktion för Gästrike Vatten-koncernen och 
Taxebilaga gäller från 1 januari 2024 för Östhammar kommun i 
enlighet med bilaga 1 -3 .  

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

Mötet avslutas 

Nästa styrelsemöte: 

Datum: 2022 -02 -24 
Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle 
Tid: kl 09:00 -11 :45 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-02-08 

Referens 
KS 2022/00103  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Beslut om allmänna bestämmelser för VA samt 
Taxekonstruktion och Taxebilaga 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Nya Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och 
avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion för Gästrike 
Vattenkoncernen och Taxebilaga i enlighet med bilaga 1-3 antas. 
2. Nya Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och 
avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion för Gästrike 
Vattenkoncernen och Taxebilaga gäller från 1 januari 2023. 
                  

Sammanfattning av ärendet 
Gästrike Vatten AB har tagit fram förslag till gemensam taxekonstruktion. I 
arbetet med förslag till reviderad taxekonstruktion har också en 
genomlysning av befintliga dokument skett. Syftet med revideringen är att 
uppdatera befintlig konstruktion inför att även Östhammar ska tillämpa 
samma taxekonstruktion. I samband med genomlysningen har även texterna i 
Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning 
(ABVA) setts över för att på samma sätt kunna få enhetlighet i arbetssätten 
inom koncernen. I arbetet har hänsyn tagits till arbetet som 
branschorganisationen Svenskt vatten bedrivit för att ta fram ett nytt 
basförslag för taxa. 
Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning 
(ABVA) reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens (fastighetsägare) 
rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Gävle, Hofors, Ockelbo och 
Älvkarleby kommuner har bestämmelser (ABVA) per kommun, texterna är 
likalydande och är den text som förslås bli den gemensamma. Östhammar 
kommun har en egen ABVA som nästan är identiskt med den som övriga 
kommuner har, vilket gör att de nya bestämmelserna innebär små justeringar 
och inte några förändringar för kunderna. 
Då taxekonstruktion är en justering av nuvarande konstruktion för Gävle, 
Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner innebär det marginella 
förändringar för kunderna. För Östhammar kommun innebär förslaget en helt 
ny konstruktion och förslaget är därmed att införa de gemensamma 
dokumenten ett år senare för att kunna göra förberedelser och genomföra 
kommunikationsinsatser med kunderna. 
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Ockelbo kommun 

Datum 
2022-02-08 

 
KS 1.1.1.1 
2022/00103 

Sida 
2(2) 

 

 

Taxekonstruktionen anger hur de olika tjänsternas avgift ska beräknas och 
ska vara lika inom koncernen. Däremot är avgiftsnivån för VA olika i varje 
kommun utifrån de förutsättningar som finns i just den kommunen. Beslut 
om nivåer tas separat och berörs inte av detta beslut.                         

Beslutsunderlag 
• Protokoll Gästrike Vatten ABs styrelsemöte 2021-12-14 § 56 - Allmänna 

bestämmelser för VA samt Taxekonstruktion och Taxebilaga 
• Bilaga 1. Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och 

avloppsanläggning (ABVA)  
• Bilaga 2. Taxa för Gästrike vatten-koncernen  
• Bilaga 3. Taxebilaga för Gästrike Vatten-koncernen  
• Bilaga 4. Underlag för förslag till beslut om Allmänna bestämmelser för 

användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA), 
Taxekonstruktion och Taxebilaga  

• Bilaga 5. Sammanfattning av ändringar för Gävle-, Hofors-, Ockelbo- och 
Älvkarleby kommun  

• Bilaga 6. Sammanfattning av ändringar för Östhammars kommun • 
Missiv Gästrike Vatten AB - Beslut om allmänna bestämmelser för VA 
samt Taxekonstruktion och Taxebilaga  

• Bilaga 7. Beslut i Gävle vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021  
• Bilaga 8. Beslut i Hofors vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021  
• Bilaga 9. Beslut i Ockelbo vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021  
• Bilaga 10. Beslut i Älvkarleby vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021  
• Bilaga 11. Beslut i Östhammar vatten AB, protokoll från möte                           

Beslutet ska skickas till 

Gästrike Vatten AB 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 20 Dnr 2022/00083  

Borgensåtagande Ockelbo kooperativa fastigheter AB 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB 
om 10 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En 
borgensavgift uttas årligen med f n 0,3% på lånesumman.                       
 

Ärendebeskrivning 
Ockelbo Kooperativa fastighetsbolag AB bildades 2019 för att bygga ett 
flerfamiljshus i centrala Ockelbo. Bolaget ingår i Ockelbo kommuns 
koncern, där kommunens ägarandel uppgår till 40%. Resterande 60% av 
bolaget ägs av den kooperativa hyresgästföreningen Hästen som kommer att 
blockhyra hela byggnaden med lägenheter och gemensamhetsytor som riktar 
sig till personer över 65 år. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020 (§49) att, under den tidsbegränsade 
byggtiden, antingen ingå borgen om 10 mkr eller bevilja ett kortfristigt 
kommunalt lån om 10 mkr. Fastighetsbolaget beviljades ett lån om 10 mkr, 
lånet förfaller och ska återbetalas under 2022. 
Nybyggnationen ska inom kort slutbesiktigas och Ockelbo Kooperativa 
fastigheter AB ska i samband med det slutplacera sina lån. Av stor betydelse 
för extern kreditgivares beslut och villkor är säkerhet i form av en långsiktig 
beviljad kommunal borgen. Beräkningar har utgått från ett borgensåtagande 
om 10 mkr.                          
      

Inlägg 
Linus Gunnarsson (M), Dan Brodin (KD), Liz Zachariasson (SD),  
Elsie-Britt Eriksson (S) 
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Ekonomienheten 
Sandelin Eriksson, Johanna,  
johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-02-07 

Referens 
KS 2022/00083  
2.5.2.4  

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Borgensåtagande Ockelbo kooperativa fastigheter AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB 
om 10 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En 
borgensavgift uttas årligen med f n 0,3% på lånesumman.                       

Sammanfattning av ärendet 
Ockelbo Kooperativa fastighetsbolag AB bildades 2019 för att bygga ett 
flerfamiljshus i centrala Ockelbo. Bolaget ingår i Ockelbo kommuns 
koncern, där kommunens ägarandel uppgår till 40%. Resterande 60% av 
bolaget ägs av den kooperativa hyresgästföreningen Hästen som kommer att 
blockhyra hela byggnaden med lägenheter och gemensamhetsytor som riktar 
sig till personer över 65 år. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020 (§49) att, under den tidsbegränsade 
byggtiden, antingen ingå borgen om 10 mkr eller bevilja ett kortfristigt 
kommunalt lån om 10 mkr. Fastighetsbolaget beviljades ett lån om 10 mkr, 
lånet förfaller och ska återbetalas under 2022. 
Nybyggnationen ska inom kort slutbesiktigas och Ockelbo Kooperativa 
fastigheter AB ska i samband med det slutplacera sina lån. Av stor betydelse 
för extern kreditgivares beslut och villkor är säkerhet i form av en långsiktig 
beviljad kommunal borgen. Beräkningar har utgått från ett borgensåtagande 
om 10 mkr.                          
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§ 16 Dnr 2021/00719  

Försäljning - del av Prästbordet 1:44 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Försäljning av del av Prästbordet 1:44 (ca 9000 kvm) till värderat pris om 
150 000 kronor godkänns. 
 
Reservation 

Linus Gunnarsson (M), Joel Strömner (SD), Liz Zachariasson (SD) och  
Dan Brodin (KD), reserverar sig mot beslutet till förmån för  
Linus Gunnarssons (M) yrkande.                       
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktige 2021-12-20 med 
motivering att göra en ny oberoende värdering av tomtmarken som tar 
hänsyn till det strategiska läget och hur mycket andra tomter har sålts för etc, 
alternativt att sälja tomten på den öppna marknaden. 
Kommunkontoret har haft rådgivande samtal med advokat Ronny Henning 
efter denna återremiss. Någon ny värdering kommer inte genomföras 
eftersom oberoende mäklare anlitades tidigare och värderingen är utifrån 
läge och andra aspekter.  
Företaget Lilla Drakmossa har sedan 2020 arrenderat del av Prästbordet 1:44 
och driver där idag Raggsocka Logi, som är ett bed & breakfast med både 
enkel- och dubbelrum. Övernattningsmöjlighet för större sällskap som 
affärsresenärer, konferensgäster och bussgrupper har saknats i kommunen. 
Med denna etablering finns nu möjlighet även för fler att utveckla turistiska 
produkter.  
En förutsättning för att investera i och utveckla verksamheten är att äga 
fastigheten, inte arrendera. Kostnad för avstyckning och fastighetsbildning 
bekostas av köparen. 
Vid försäljningen regleras kostnaden för anslutning till VA som under 
arrendet debiterats kommunen.                         

Beslutsunderlag 
Värderingsutlåtande 
Karta, avstyckad fastighet                          
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Yrkanden 
Linus Gunnarsson (M) yrkar, med instämmande av Joel Strömner (SD),  
Dan Brodin (KD) och Liz Zachariasson (SD) avslag på ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer yrkandet om avslag under proposition och finner att 
ärendet ska bifallas. 
      
      

Inlägg 
Linus Gunnarsson (M), Joel Strömner (SD), Dan Brodin (KD),  
Marit Rempling (C), Jonny Lindblom (SD), Martin Sund Svensson (V), 
Birger Larsson (C), Liz Zachariasson (SD) 
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l¾stighetsbyrån 

Värdeutlåtande 

Yärderingsobjekt Del av fastigheten Ockelbo Prästbordet 1:44 med adress Herrgårdsvägen 21, 81630 
Ockelbo 

Ägare 

Objekttyp 

Tomtareal 

Taxeringsvärde 

Belägenhet 

OCKELBO KOMMUN med 1 / l -del 212000-2288 

Friköpt, tomt 

Ca 9000 kvm, se bifogad tomtkarta 

Marie 0 Byggnad: 0 Totalt taxeringsvärde: 0 

� Inom tätort D Utom tätort. Avstånd till allmänna kommunikationer, km: 

Bedömningarna nedan besvaras med poängskala 1-5 (1 är mindre bra och 5 är mycket bra). 

Läge D 1 

Efterfrågan på orten D 1 

Ortens allmänna 
utveckling 

ll 2 

□ 2 

□ 2 

[] 5 

ll 5 

[J 5 

Beskrivning/Övriga Värdeutlåtande avser del av fastigheten Ockelbo Prästbordet 1:44 enligt bifogad 
upplysningar som tomtkarta. kan påverka värdet 

Värderingsmetod 

Marknadsvärde 

Bilagor till 
värdeutlåtandet 

64709 PT 

Området motsvarar ca 9 000 kvm markareal som saknar byggnader. Markytan är delvis 
förberedd för att kunna nyttjas som uppställningsplats/parkeringsyta och delvis vanlig 
råmarlc Förberedd mark.yra om ca 6 000 kvm har ett bedömt värde om 20 kr/kvm och ej 
iordningsställd markyta om ca 3 000 kvm har ett bedömt värde om 10 kr/k.vm. Totalt 
bedöms marknadsvärdet till 150 000 kr. 

Vid värderingen har ortsprismetoden använts. Ortsprismetoden kan besk.rivas så att som 
underlag för värderingen används statistik över tidigare försäljningar av jämförbara objekt. 
Hänsyn tas till bl.a storlek, läge, standard och skick. Vissa nyckeltal som för 
genomsnittspris, genomsnittspris per kvm och kvoten av pris/taxeringsvärde (K/T-värdet) 
används vid bedömningen av värdet tillsammans med fastighetsmäklarens erfarenhet och 
kunskap om marknaden på orten. 

150 000 kr +/- 25 000 kr 

**** ETTHUNDRAFEMTIOTUSEN **** 

� Utdrag ur Lantmäteriets Fastighetsregister 

0 Kopia tomtkarta 

Fastighetsbyrån i Sandviken AB 

Hyttgatan 3 7 Besöksadress 

81131 Sandviken Hyllgatan 37 

Tel 026-249950 

Fax 026-255350 

Styrelsens säte Sandviken 

Org nr 556824-0260 

Bankgiro 696-8028 

fastighetsbyran.com 

1 (2) 
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Värdering utförd av Fastighetsbyrån 
S,n

�

d 2021 

Peter Thunell 
Fastighetsmäklare / Franchisetagare 

64709 PT 

Fastighetsbyrån i Sandviken AB 

Hyttgatan 37 Besöksadress 

81131 Sandviken Hyttgatan 37 

Tel 026-249950 

Fax 026-255350 

Fastighetsbyrån 

Styrelsens säte Sandviken Bankgiro 696-8028 

Org nr 556824-0260 fastighetsbyran.com 

2 (2) 
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§ 122 Dnr 2021/00719  

Försäljning - del av Prästbordet 1:44 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras med motivering att göra en ny oberoende värdering 
av tomtmarken som tar hänsyn till det strategiska läget och hur mycket andra 
tomter har sålts för etc, alternativt att sälja tomten på den öppna marknaden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Företaget Lilla Drakmossa har sedan 2020 arrenderat del av Prästbordet 1:44 
och driver där idag Raggsocka Logi, som är ett bed & breakfast med både 
enkel- och dubbelrum. Övernattningsmöjlighet för större sällskap som 
affärsresenärer, konferensgäster och bussgrupper har saknats i kommunen. 
Med denna etablering finns nu möjlighet även för fler att utveckla turistiska 
produkter.  
En förutsättning för att investera i och utveckla verksamheten är att äga 
fastigheten, inte arrendera. Kostnad för avstyckning och fastighetsbildning 
bekostas av köparen. 
Vid försäljningen regleras kostnaden för anslutning till VA som under 
arrendet debiterats kommunen.                         

Beslutsunderlag 
KS beslut 2021-12-14, § 191 - Försäljning - del av Prästbordet 1:44 
Värderingsutlåtande 
Karta, avstyckad fastighet               

Yrkanden 
Patrik Jonsson (S) yrkar, med instämmande av Martin Sund Svensson (V), 
Marit Rempling (C) och Irene Bogren (S), bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
Linus Gunnarsson (M) yrkar, med instämmande av Jonny Lindblom (SD) 
och Joel Strömner (SD), i första hand återremiss med motivering att göra en 
ny oberoende värdering av tomtmarken som tar hänsyn till det strategiska 
läget och hur mycket andra tomter har sålts för etc, alternativt att sälja 
tomten på den öppna marknaden. I andra hand yrkas avslag på 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer Linus Gunnarssons (M) med fleras yrkande om återremiss 
under proposition och finner att ärendet ska avgöras idag. 
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Votering begärs. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras 
med minoritetsåterremiss. 
      

Inlägg 
Linus Gunnarsson (M), Jonny Lindblom (SD), Patrik Jonsson (S),  
Martin Sund Svensson (V), Marit Rempling (C), Joel Strömner (SD),  
Irene Bogren (S)      
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 Kommunfullmäktige 

 

Försäljning - del av Prästbordet 1:44 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Försäljning av del av Prästbordet 1:44 (ca 9000 kvm) till värderat pris om 
150 000 kronor godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktige 2021-12-20 med 
motivering att göra en ny oberoende värdering av tomtmarken som tar 
hänsyn till det strategiska läget och hur mycket andra tomter har sålts för etc, 
alternativt att sälja tomten på den öppna marknaden. 
Kommunkontoret har haft rådgivande samtal med advokat Ronny Henning 
efter denna återremiss. Någon ny värdering kommer inte genomföras 
eftersom oberoende mäklare anlitades tidigare och värderingen är utifrån 
läge och andra aspekter.  
Företaget Lilla Drakmossa har sedan 2020 arrenderat del av Prästbordet 1:44 
och driver där idag Raggsocka Logi, som är ett bed & breakfast med både 
enkel- och dubbelrum. Övernattningsmöjlighet för större sällskap som 
affärsresenärer, konferensgäster och bussgrupper har saknats i kommunen. 
Med denna etablering finns nu möjlighet även för fler att utveckla turistiska 
produkter.  
En förutsättning för att investera i och utveckla verksamheten är att äga 
fastigheten, inte arrendera. Kostnad för avstyckning och fastighetsbildning 
bekostas av köparen. 
Vid försäljningen regleras kostnaden för anslutning till VA som under 
arrendet debiterats kommunen.                         

Beslutsunderlag 
Värderingsutlåtande 
Karta, avstyckad fastighet                          

Beslutet ska skickas till 

Näringslivsenheten 
Tekniska enheten 
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Medborgarförslag - Fasadbelysning av kulturbyggnader 
och riksintressen i Ockelbo 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Fasadbelysning av kulturbyggnader och riksintressen i Ockelbo. 
Fasadbelysning av paviljongen på arkivkullen, husen på hembygdsgården, 
valsverket med ekonomibyggnad, Wij herrgård och säteri. 
Ockelbos egna rika historia av kulturbyggnader och riksintressen; unikt 
centrala i samhället. Väl värda att lysas upp och alltid uppmärksammas samt 
att ge en säker och upplyst miljö under kväll och natt. Vidare utveckling, 
vidare idé: Kulturnatta i Ockelbo med olika kulturevenemang under 
kväll/natt med musik, eldspel, dans, teater, utställningar mm. Kanske finns 
det möjlighet att använda den belysningen och att med olika kulörer göra 
något spektakulärt och inbjudande (se ex. Kulturnatt i Uppsala, där 
kulturbyggnader lyses upp i olika färger såsom Domkyrkan, 
Carolinabiblioteket, Slottet mfl..)                         

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Fasadbelysning av kulturbyggnader och riksintressen i 
Ockelbo                          

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag
Signeringsunderlag

1. Förslag

Förslaget

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

Fasadbelysning av kulturbyggnader och riksintressen i Ockelbo

Fasadbelysning av paviljongen på arkivkullen, husen på hembygdsgården, valsverket med 
ekonomibyggnad, Wij herrgård och säteri.

Motivering

Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna 
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

Ockelbos egna rika historia av kulturbyggnader och riksintressen; unikt centrala i samhället. Väl 
värda att lysas upp och alltid uppmärksammas samt att ge en säker och upplyst miljö under 
kväll och natt.

Vidare utveckling, vidare idé: Kulturnatta i Ockelbo med olika kulturevenemang under kväll/natt 
med musik, eldspel, dans, teater, utställningar mm. Kanske finns det möjlighet att använda den 
belysningen och att med olika kulörer göra något spektakulärt och inbjudande (se ex. Kulturnatt 
i Uppsala, där kulturbyggnader lyses upp i olika färger såsom Domkyrkan, Carolinabiblioteket, 
Slottet mfl..)

2. Övrigt
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 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
-

 E-postadress Telefon
-

 Postnummer och ort
816 31 Ockelbo

 Adress
NORRA ÅSGATAN 55

 För- och efternamn
Gustav Wilhelm H Ödegården-Richter

 Personnummer

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde

Nej

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
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Anmälan av motion - Bolagisera äldreomsorgen (M) 

Förslag till beslut 
Motionen remitteras till socialnämnden för beredning. 
                       
 

Sammanfattning av ärendet 
Linus Gunnarsson (M) har lämnat in följande motion: 
”Majoriteten (S+C) är kraftigt emot valfrihetssystem och privat drift inom 
välfärden, ivrigt påhejade av stödpartierna V och MP. Idag tillåts enbart en 
aktör inom vård och omsorg i Ockelbo, nämligen kommunen själv, inga 
privata företag får utföra dessa tjänster. Införande av LOV för att stärka den 
enskildes rätt till medbestämmande finns inte på kartan för dessa fyra partier, 
detta framträdde tydligt då moderaternas motion om LOV röstades ned 2021. 
Denna kommunistiska verklighet måste vi tyvärr förhålla oss till fram till 
valet i höst. 
 
Det går emellertid att hushålla med skattepengarna även om kommunen 
driver verksamheterna i egen regi, och det är genom att bolagisera 
verksamheterna inom vård och omsorg såsom hemtjänst, äldreboenden, 
hemsjukvård, LSS-verksamhet, HVB-verksamhet och vårdboenden. Genom 
att låta ett kommunägt aktiebolag ta över driften av äldreomsorgen bör 
intäkterna bli stora bl. a. gällande momsersättning från staten. På så vis kan 
kommunen återinvestera mer kapital i verksamheten. 
 
Med ovan nämnt yrkar jag därmed följande: 
-att Ockelbo Kommun utreder vad man har att tjäna på att bolagisera 
äldreomsorgen. 
-att Ockelbo Kommun bolagiserar äldreomsorgen om det visar sig vara 
lönsamt och fördelarna väger upp eventuella nackdelar. 
 
Linus Gunnarsson (M)” 

Beslutsunderlag 
Motion – Bolagisera äldreomsorgen                          
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Beslutet ska skickas till 

Socialnämnden 
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Motion M 
Bolag isera äld reomsorgen 

Majoriteten (s+c) är kraftigt emot valfrihetssystem och privat drift inom välfärden, 

ivrigt påhejade av stödpartierna v och mp. Idag tillåts enbart en aktör inom vård och 

omsorg i Ockelbo, nämligen kommunen själv, inga privata företag får utföra dessa 

tjänster. Införande av LOV för att stärka den enskildes rätt till medbestämmande finns 

inte på kartan för dessa fyra partier, detta framträdde tydligt då moderaternas motion 

om LOV röstades ned 202 1 .  Denna kommunistiska verklighet måste vi tyvärr 

förhålla oss till fram till valet i höst. 

Det går emellertid att hushålla med skattepengarna även om kommunen driver 

verksamheterna i egen regi, och det är genom att bolagisera verksamheterna inom 

vård och omsorg såsom hemtjänst, äldreboenden, hemsjukvård, LSS-verksamhet, 

HVB-verksamhet och vårdboenden. Genom att låta ett kommunägt aktiebolag ta över 

driften av äldreomsorgen bör intäkterna bli stora bl. a. gällande momsersättning från 

staten. På så vis kan kommunen återinvestera mer kapital i verksamheten. 

Med ovan nämnt yrkar jag därmed följande : 

-att Ockelbo Kommun utreder vad man har att tjäna på att bolagisera äldreomsorgen. 

-att Ockelbo Kommun bolagiserar äldreomsorgen om det visar sig vara lönsamt och 

fördelarna väger upp eventuella nackdelar. 

Linus Gunnarsson (m) 
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Anmälan av motion - Landsbygdsutvecklingsprogram 
för Ockelbo (MP) 

Förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Niels Hebert (MP) har lämnat in följande motion: 
”Landsbygdsutvecklingsprogram för Ockelbo. 
Ockelbo är, trots sina många och framgångsrika företag inom industri och 
handel, i mångt och mycket en landsbygdskommun där de areella näringarna 
är viktiga för både företagare och invånare. Ockelbo har också en tydlig 
landsbygdsprägel i våra utvecklingsvisioner med exempelvis turism, 
skogsindustri och livsmedelsproduktion som centrala teman. 
Trots detta är intresset för orterna utanför centralorten inte så starkt som man 
kunde hoppats och visionerna om hur landsbygdens potential ska tas till vara 
svaga. Likaså präglas byarnas engagemang delvis av lokal kamp för 
överlevnad och det är ofta svårt att lyfta blicken mot mer långtgående 
visioner där.  
Samtidigt ser vi att många av framtidens ödesfrågor faktiskt avgörs på 
landsbygden. Det handlar om livsmedelsförsörjning, energiproduktion, 
bioekonomi, cirkulär ekonomi och råvaruutvinning. Sverige står inför en 
industriell omvandling när omställningen till fossilfritt sveper över världen. 
Men Sverige har också unika möjligheter att skörda frukterna av 
omställningen med landets naturtillgångar, ren energi och hög teknologisk 
utveckling.  
Med en plan för landsbygdsutveckling och lokalbefolkningens engagemang 
och delaktighet kommer många låsningar och konflikter hindra 
omställningen och kommunen riskera att gå miste om många potentiella 
investeringar. Vi ser redan idag att investeringsvilja finns på landsbygden 
men att både infrastrukturbrister och lokalt motstånd många gånger sätter 
käppar i hjulet. Ett exempel är Robertsfors som delvis pga detta gick miste 
om en investering som skulle genererat 2 000 arbetstillfällen. 
Ockelbo skulle gagnas av ett lokalt landsbygdsprogram som tas fram av 
kommunen i nära samverkan med byarna och näringslivet. Det handlar om 
att identifiera brister, behov, målbilder och visioner i förhållande till den 
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globala strukturomvandlingen som pågår. Vidare handlar det om att 
precisera Ockelbos kvalitéer och möjligheter. Det handlar om landsbygdens 
blomstrande framtid. 
Miljöpartiet i Ockelbo yrkar att: 
ett landsbygdsutvecklingsprogram för Ockelbo tas fram i bred samverkan 
över förvaltningsgränserna och med invånare och näringsliv som aktiva 
parter.  
Miljöpartiet i Ockelbo 
Niels Hebert”                          

Beslutsunderlag 
Motion – Landsbygdsutvecklingsprogram för Ockelbo                          

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

175



    Motion 
    2022-02-22 

Kommunfullmäktige i Ockelbo 

Landsbygdsutvecklingsprogram för Ockelbo 
Ockelbo är, trots  sina många och framgångsrika företeg inom industri och handel, i 
mångt och mycket en landsbygdskommun där de areella näringarna är viktiga för både 
företagare och invånare. Ockelbo har också en tydlig landsbygdsprägel i våra utvecklings-
visioner med exempelvis turism, skogsindustri och livsmedelsproduktion som centrala 
teman. 

Trots detta är intresset för orterna utanför centralorten inte så starkt som man kunde 
hoppats och visionerna om hur landsbygdens potential ska tas till vara svaga. Likaså 
präglas byarnas engagemang delvis av lokal kamp för överlevnad och det är ofta svårt att 
lyfta blicken mot mer långtgående visioner där. 

Samtidigt ser vi att många av framtidens ödesfrågor faktiskt avgörs på landsbygden. Det 
handlar om livsmedelsförsörjning, energiproduktion, bioekonomi, cirkulär ekonomi och 
råvaruutvinning. Sverige står inför en industriell omvandling när omställningen till fossil-
fritt sveper över världen. Men Sverige har också unika möjligheter att skörda frukterna av 
omställningen med landets naturtillgångar, ren energi och hög teknologisk utveckling.  

Med en plan för landsbygdsutveckling och lokalbefolkningens engagemang och delaktig-
het kommer många låsningar och konflikter hindra omställningen och kommunen riskera 
att gå miste om många potentiella investeringar. Vi ser redan idag att investeringsvilja 
finns på landsbygden men att både infrastrukturbrister och lokalt motstånd många gång-
er sätter käppar i hjulet. Ett exempel är Robertsfors som delvis pga detta gick miste om en 
investering som skulle genererat  2 000 arbetstillfällen.      

Ockelbo skulle gagnas av ett lokalt landsbygdsprogram som tas fram av kommunen i nära 
samverkan med byarna och näringslivet. Det handlar om att identifiera brister, behov, 
målbilder och visioner i förhållande till den globala strukturomvandlingen som pågår. 
Vidare handlar det om att precisera Ockelbos kvalitéer och möjligheter. Det handlar om 
landsbygdens blomstrande framtid. 

Miljöpartiet i Ockelbo yrkar att: 

ett landsbygdsutvecklingsprogram för Ockelbo tas fram i bred samverkan över förvalt-
ningsgränserna och med invånare och näringsliv som aktiva parter. 

Miljöpartiet i Ockelbo 

Niels Hebert 
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I nterpel lation 

Hu r  förbättrar vi t i l lväxt och gott näri ngs l iv? 

"Utmärkelsen Bästa Tillväxt går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som 

nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året. Utgångspunkten är företagens senast 

inlämnade årsredovisningar. På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras 

med varandra och hur utvecklingen sett ut över tid." 

Detta går att läsa på SYNA's hemsida, vilka årligen tilldelar en kommun i varje län utmärkelsen Bästa 
Tillväxt. 2021 toppade Hofors kommun i Gävleborgs län. Ockelbo kom först på 8 :e plats av 10. 

Svenskt Näringslivs ranking visar på betydligt sämre resultat än för ca 10 år sedan. Dessutom visar den att 
politikerna i kommunen har en övertro på företagsklimatet, annars hade resultatet varit ännu sämre. Detta 
skulle kunna exemplifieras i hur majoriteten i självbelåten triumf klappar sig själva på axeln och spelar in en 
video för ändamålet för att man klättrar några steg i näringslivsrankingen trots att man där fortfarande tillhör 
den nedre halvan av landets alla kommuner. 

Mest anmärkningsvärt är ändå att man kommer på plats 238 av alla kommuner gällande konkurrens från 
kommunen. Detta är en fråga vi från moderaternas håll ständigt lyfter utan minsta gehör från majoriteten. 

Jag vill utifrån ovanstående ställa följande frågor till kommunalrådet: 

Varför är skillnaderna så stora i hur politikerna uppfattar näringslivsklimatet och hur företagarnas faktiskt 
upplevda bild är? 

Avser majoriteten att fortsätta konkurrera med näringslivet inom alla möjliga områden, och i så fall varför? 

Inom vilka områden avser kommunen att utöka sin konkurrens gentemot näringslivet? 

Avser man att inom kommunen sluta konkurrera med näringslivet inom något område, i så fall vilket? 

Vilka konkreta åtgärder avser ni göra under innevarande år för att få ett bättre företagsklimat och skapa 
förutsättningar för företag att generera god tillväxt? 

Vad anser ni generellt bör göras på längre sikt för att nå ett bättre resultat i SYNA's samt Svenskt näringslivs 
undersökningar? 

Linus Gunnarsson (m) 
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§ 13 Dnr 2022/00106  

Fyllnadsval - Ersättare i A F Jäderbergs stiftelse (C) 
samt ersättare i Anna och Per G Berggrens stiftelse (C) 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
A F Jäderbergs stiftelse 

Ersättare - Susanne Engström (C) 
 
Anna och Per G Berggrens stiftelse 

Ersättare - Susanne Engström (C) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 14 Dnr 2022/00107  

Fyllnadsval - Nämndeman vid Gävle tingsrätt 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Nämndeman vid Gävle tingsrätt 

Thomas Englund (C) 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 15 Dnr 2022/00152 

Fyllnadsval - Ersättare kommunstyrelsen, ledamot 
valnämnden mm (M) 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Valnämnden 

Ledamot - Stig Mörtman (M) 

Kommunstyrelsen 

Ersättare - Bo Stenbeck (M) 

Kommunfullmäktiges valberedning 

Ersättare - Vakant 

Ärendebeskrivning 
Alexander Olers (M) har den 3 februari 2022 inkommit med en avsägelse 
från samtliga politiska uppdrag i Ockelbo kommun. 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-02-21 

Referens 
KS 2022/00011  

Kommunfullmäktige 

Rapporter 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
• Protokoll från inspektion hos Västra Gästriklands

överförmyndarnämnd innefattande kommunerna Hofors, Sandviken
och Ockelbo 2021.

• Rapportering av ej verkställda beslut och avbruten verkställighet,
kvartal 4, 2021
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Postadress:791 84 Falun Telefon: 010-225 00 00 E-post: dalarna@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/dalarna

Inspektion hos Västra Gästriklands 
överförmyndarnämnd innefattande kommunerna 
Hofors, Sandviken och Ockelbo 2021

Närvarande: Dalia Goro, enhetschef, Sofie Lindskog, handläggare, 
Elin Kvist Pike, handläggare, Marlene Karlberg, handläggare, Gunilla 
Gillström, ordförande överförmyndarnämnden, Helle Bryn- Jensen, 
jurist länsstyrelsen, Ulrika Andersdotter, jurist länsstyrelsen och 
Anna-Karin Alm, jurist länsstyrelsen. 

1. Föregående inspektionsprotokoll
Föregående års inspektion genomfördes på ett Coronasäkert sätt 
genom att länsstyrelsen inhämtade kopior av ett antal slumpmässigt 
utvalda akter. Därefter har en avstämning ägt rum via länk. Under 
inspektionen granskades totalt 14 akter, åtta akter gällande 
godmanskap, tre akter gällande förmynderskap och tre akter gällande 
förvaltarskap. Alla akter förutom en, akt 980, granskades utan 
anmärkning. I övrigt noterades att överförmyndarenheten har bytt 
handläggningssystem sedan förra inspektionen vilket är tänkt att 
underlätta arbetet, bland annat genom att det finns färdiga checklistor 
att följa. Länsstyrelsen uppfattade höga ambitioner hos 
överförmyndarenheten och handläggningen har varit noggrann, ibland 
kanske i överkant. Det är då framför allt fråga om onödig 
kommunikation med ställföreträdare samt handlingar i akten som inte 
tillför ärendet något. 

2. Överförmyndarens verksamhet

2.1 Allmänt om verksamheten
Hofors, Sandviken och Ockelbo har en gemensam 
överförmyndarnämnd med kansli i Sandviken. Vid inspektionstillfället 
arbetade fyra personer heltid på överförmyndarenheten. Tre 
handläggare och en handläggande enhetschef. Det är en ökning med 
en tjänst sedan förra årets inspektion. Resurserna för 
överförmyndarverksamheten bedöms vara tillräckliga efter 
förstärkningen. 

Protokoll
Datum
2021-12-23

Överförmyndarnämnden i 
Västra Gästrikland
overformyndaren@sandviken.se 

Ärendebeteckning 
203-22107-2021
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2.2 Verksamheten i siffror
I de tre kommunerna bor det sammanlagt närmare 55 000 personer. 
Av dessa har 546 vuxna personer förordnad ställföreträdare vilket är 
något lägre än riksgenomsnittet. 110 av ställföreträdarskapen är 
förvaltarskap, vilket är något högre än riksgenomsnittet. 
Kommunernas totalkostnad per ställföreträdarskap är 8811 kr, vilket 
är i linje med riksgenomsnittet på 8696 kr. Totalkostnaden per 
kommuninvånare är 118 kr. Överförmyndarnämnden betalar 90 % av 
arvodena, vilket är betydligt högre än motsvarande siffra för riket som 
är 43 %. 

2.3 Granskning av årsräkningar
Under året granskades totalt 500 årsräkningar och granskningen var 
fullgjord vecka 30. Av dessa kom ca 440 in i rätt tid. I de flesta fall 
där årsräkningar har inkommit för sent har anstånd beviljats på grund 
av sjukdom. Totalt skickades fem påminnelser om att inkomma med 
årsräkningar. Två vitesförelägganden lämnades, vilket också ledde till 
entledigande i två fall. Av alla årsräkningar som har granskats har 
ingen föranlett några anmärkningar enligt 16 kap. 5 § föräldrabalk 
(1949:381) (föräldrabalken). En del årsräkningar har dock varit så 
bristfälliga att de har lett till entledigande på eget initiativ eller på 
nämndens initiativ.  

2.3 Ställföreträdarna och årlig omprövning av förvaltarskap
Prövning av ställföreträdares lämplighet görs genom en kontroll av 
register hos Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten och 
Socialtjänsten. Det genomförs också återkommande kontroller av 
befintliga ställföreträdare i samma omfattning som inför ett nytt 
uppdrag. Det görs också 40 stickprov varje år. Ställföreträdarna 
erbjuds en individuell introduktion och deltagande i 
informationsmöten, webbutbildningar och en årlig 
redovisningsutbildning. 

Under årets inspektion lyfte länsstyrelsen särskilt frågan om 
omprövning av förvaltarskap. Västra Gästriklands 
överförmyndarnämnd har en något högre andel förvaltarskap än 
riksgenomsnittet, 15 % mot rikets 10,6 %. Överförmyndarenheten har 
meddelat att den årliga omprövningen av förvaltarskap inleds i 
oktober varje år genom att underlag begärs in från ställföreträdarna. 
Därefter utreds behovet av ställföreträdarskapet närmare genom 
kontakt med personal, anhöriga och vården. 
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I samband med aktgranskningen identifierade länsstyrelsen brister 
rörande omprövningen av förvaltarskap. Det läggs stor vikt på 
ställföreträdarens utsago om förvaltarskapet ska bestå eller inte och 
någon ytterligare prövning görs sällan från överförmyndarenhetens 
sida. Länsstyrelsen rekommenderar enheten att se över sina rutiner för 
omprövning av förvaltarskap. 

3. Aktförvaring
Överförmyndarenheten i Sandviken har sedan föregående inspektion 
ordnat ett eget rum där alla akter kan förvaras i låsbara skåp. 
Länsstyrelsen anser att det är generellt god ordning och att akterna 
förvaras på ett betryggande sätt. 

4. Granskning av akter
Totalt granskades 29 slumpvis utvalda akter. 20 godmanskap, sju 
förvaltarskap, två förmynderskap. Av de 29 akterna som granskades 
var sex utan anmärkning. Länsstyrelsens synpunkter på de resterande 
akterna redovisas nedan. 

Utan anmärkning
Akt 2090 Godmanskap Akt 5415 Godmanskap
Akt 5458 Godmanskap Akt 795 Godmanskap
Akt 850 Godmanskap Akt 934 Godmanskap

Akt 1089 Godmanskap
Länsstyrelsen noterade att utgående balans i årsräkningen i 2019 och 
ingående balans i årsräkningen 2020 stämmer inte överens med 
årsbeskeden från banken. Av akten framgick det inte om 
huvudmannens konton var förlagda med en överförmyndarspärr. Det 
fanns också lösa blad som saknade diarienummer. 

Överförmyndarenheten har sedan inspektionen kontrollerat årsbesked 
och kontoutdrag och konstaterat att en överföring till 
överförmyndarspärrat konto gjordes 2019-12-31. Överföringen har 
bokförts 2020-01-02 och har därför inte kommit med i årsbeskedet. 
Överförmyndarenheten kontrollerar alltid överförmyndarspärrar när 
de granskar förteckningar och årsredovisningar och har som rutin att 
begära bevis på att kontona är försedda med en överförmyndarspärr. 

Akt 1277 Godmanskap
Diarienummer 83, 86 och 87 saknas. Diarienummer 88 är ett 
arvodesbeslut där det framgår att arvode har betalats ut för att bevaka 
rätt istället för att sörja för person. 
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Akt 1633 Godmanskap
Tingsrätten fattade ett beslut 2013-03-14 om att godmanskap inte 
skulle anordnas. Trots detta anordnades det ett godmanskap som 
inkluderar att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.
Arvodet har betalats av huvudmannen och kommunen har därmed 
ålagt huvudmannen utgifter som denne inte ska ha. För detta får 
överförmyndarnämnden allvarlig kritik. 

Överförmyndarenheten har efter inspektionen varit i kontakt med den 
fungerande ställföreträdaren. För kännedom skickades aldrig beslutet 
om avslag till ställföreträdaren. Enligt ställföreträdaren har behovet 
för godmanskap alltid funnits. En ny ansökan om godmanskap ska 
upprättas. Begäran om skriftligt samtycke har skickats till 
huvudmannen och frågan om skadestånd kommer att lyftas av 
överförmyndarenheten. Frågan om återbetalning har redan lyfts med 
överförmyndarnämnden. 

Länsstyrelsen noterade i övrigt viss oreda i akten i form av dubbla 
arvodesbeslut, dubbla kopior av diarienummer samt lösa blad som 
saknar diarienummer. Blad som hör ihop bör antingen vara häftade 
eller stämplade med samma diarienummer.

Akt 1828 Godmanskap
Den enda dokumentationen som finns av en försäljning är ett papper 
om vinstskatt. Diarienummer 4, 14, 21 och 22 saknas eller är i fel 
ordning. 

Akt 243 Godmanskap
Årsräkningen för 2019 är skriven i blyerts. Den bör vara skriven i 
bläck eller alternativt kopieras och läggas till akten. 
Överförmyndarenheten utfärdar beslut om nollarvoden i fall där 
ställföreträdaren inte har begärt något arvode. Att besluta om 
nollarvoden fyller ingen funktion och överförmyndarenheten bör 
upphöra med det. Länsstyrelsen noterade även flera lösa blad i akten.

Akt 3104 Godmanskap
Ställföreträdaren har inte fått betalt för att sörja för person trots att 
denne har begärt det. Tingsrättsförordnandet omfattar inte att sörja för 
person men ställföreträdaren har tidigare år fått betalt arvode för det.  
Överförmyndarenheten har inte lämnat någon motivering. Enligt 
förvaltningslag (2017:900) måste alla beslut motiveras, även 
gynnande. 
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Överförmyndarenheten har en skrivelse i arvodesbesluten som lyder 
”Om huvudmannen betalar arvode kan detta beslut användas som 
medgivande till uttag från överförmyndarspärrat konto”. Länsstyrelsen 
anser att skrivelsen är direkt olämplig och bör tas bort snarast. 
Överförmyndarenheten har sedan inspektionen meddelat att skrivelsen 
i arvodesbesluten är borttagen. 

Akt 3528 Godmanskap
Länsstyrelsen har noterat att det finns lösa blad i akten som ser ut att 
höra ihop med diarienummer 17. Lösa blad som hör ihop måste häftas 
eller stämplas på korrekt sätt. Diarienummer 32 och 33 är hophäftade i 
fel ordning. Diarienummer 40 och 42-44 saknas. 

År 2019 och 2020 fanns 73 000 kr respektive 81 000 kr på 
transaktionskontot. Enligt överförmyndarenheten är den övre gränsen 
för hur mycket pengar som får finnas på transaktionskontot 25 000 kr. 
Efter förslag från länsstyrelsen kommer gränsen att justeras upp till ett 
prisbasbelopp. Information kommer att gå ut till samtliga 
ställföreträdare.

Akt 4509 Godmanskap
Det ligger ett tingsrättsprotokoll daterat till 2016 i akten gällande en 
annan huvudman. För detta får överförmyndarnämnden kritik av 
länsstyrelsen. I akten finns dessutom en bouppteckning upprättad i 
förbindelse med ett arv, men det finns inget bevis om insättning på 
huvudmannens konto. 

Akt 48 Godmanskap 
Länsstyrelsen noterade viss oordning i akten avseende diarienummer. 
Diarienummer 29 (en årsredogörelse) ligger inne i foldern till 
diarienummer 28 (årsräkning). Det bör undgås eftersom det blir 
oöversiktligt. Diarienummer 31-32 saknas och efter diarienummer 35 
kommer diarienummer 48. Därefter ligger ett blad utan diarienummer 
efterföljt av diarienummer 41. Det finns också två identiska exemplar 
av diarienummer 50 (anmodan att inkomma med sluträkning). Efter 
inspektionen har överförmyndarenheten sorterat akten. 
Diarienummer 31-32 är registerutdrag. Diarienumren mellan 35 och 
48 saknas inte utan det har skrivits fel diarienummer.

Akt 4960 Godmanskap
Årsräkning och årsredogörelse inkomna 2019-02-28 saknar 
diarienummer. Det ska förmodligen vara diarienummer 24 och 25 
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eftersom dessa saknas i akten. Det har varit svårt att se vilket konto 
som är transaktionskonto och huruvida övriga konton är försedda med 
en överförmyndarspärr. 

Akt 5256 Godmanskap
Diarienummer 17 och 21 saknas. Huvudmannen har fyra konton varav 
två är försedda med överförmyndarspärr. Alla konton bortsett från 
transaktionskontot bör vara försedda med en överförmyndarspärr. Det 
är oklart varför ställföreträdaren har tillgång till de andra två kontona. 

Akt 5377 Godmanskap 
Länsstyrelsen noterade att det finns papper som hör till årsräkningen 
som ligger löst och som inte är häftade eller stämplade. 

Akt 992 Godmanskap
Länsstyrelsen har noterat viss oordning bland diarienumren i akten. 
Alla nödvändiga papper gällande ett arv och en fastighetsförsäljning 
var med i akten vilket är bra.  

Akt 1131 Förvaltarskap
Länsstyrelsen anser att de årliga omprövningarna som har gjorts av 
förvaltarskapet är under all kritik. Det läggs stor vikt på 
ställföreträdarens utsago om förvaltarskapet ska bestå eller inte och 
det görs inte någon ytterligare utredning. Överförmyndaren uppmanas 
att vara observant på förändringar i huvudmannens liv och då i 
synnerhet om huvudmannens boendesituation förändras. När 
livssituationen förändras kan behovet av förvaltarskap upphöra och 
det bör i sådana fall övervägas om ett godmanskap är tillräckligt. Det 
är nämnden som fattar beslut om förvaltarskapet ska bestå eller inte. 
Det bör övervägas om beslutanderätten kan delegeras till 
överförmyndarenheten. Nämnden ska se över rutinerna. 

Länsstyrelsen noterade i övrigt viss oordning i akten i form av 
tvåsidiga dokument (vilket är olämpligt ur ett arkivhänseende), 
diarienummer som är feldaterade samt dubbletter av samma 
diarienummer. Diarienummer 50 rör både en fördelning av ett dödsbo 
och en ansökan om samtycke till försäljning. Något samtycke från 
överförmyndarnämnden finns inte i akten. Överförmyndarnämnden 
bör se över sina rutiner för hur ett dödsbo ska hanteras. 

Akt 1193 Förvaltarskap
Länsstyrelsen noterade att det i årsräkningen för 2019 inte står uppfört 
några personliga utgifter förutom frisör, fotvård och tandläkare. Det 
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framgick av akten att huvudmannens lägenhet har sålts men det fanns 
ingen ansökan om samtycke till försäljning i akten och det framgår 
heller inte hur huvudmannen bor idag. Vidare noterade länsstyrelsen 
att det fanns poster på utgiftssidan som heter ”skatt”, ”pension” och 
”Skatteverket” utan någon förklaring om hur dessa ska förstås. 

Överförmyndarenheten har gått igenom akten efter inspektionen och 
har meddelat att det inte fanns några ytterligare personliga utgifter för 
2019. Det finns ingen anledning att misstänka att ställföreträdaren inte 
sörjer för huvudmannens person. De återkommande betalningarna 
avseende skatt ska enligt ställföreträdaren avse arbetsgivaravgifter 
kopplat till arvodet. Huvudmannen bor sedan juni 2015 på ett 
gruppboende. Överförmyndarenheten har inte kunnat hitta någon 
ansökan om samtycke till försäljning. På frågan om det finns ett 
fortsatt behov för förvaltarskap kommer överförmyndarenheten att 
utreda detta. 

Akt 3710 Förvaltarskap
Det var generellt dålig ordning i akten. Det fanns två identiska 
exemplar av diarienummer 35 (ett arvodesbeslut). Det fanns tre lösa 
papper mellan diarienummer 54 och 57 där två av papperna saknar 
diarienummer och det tredje har diarienummer 18. Diarienummer 11, 
12, 21, 22, 26 och 34 saknas. Ett blad mellan diarienummer 20 och 23 
saknar diarienummer. 

Akt 4789 Förvaltarskap
Länsstyrelsen noterade att det var oordning i akten. Det fanns många 
lösa papper och diarienummer 7 och 8 saknas helt. Ett beslut från 
tingsrätten har diarieförts två gånger med olika diarienummer och 
lagts till akten. Om överförmyndarenheten får in en kopia och 
originalet av en handling ska handlingen inte diarieföras två gånger. 
Ett antal handlingar saknade ankomststämpel. Överförmyndaren har 
åtgärdat bristen genom att beställa en ny ankomststämpel som ska 
ange datum, akt och diarienummer. 

Akt 5210 Förvaltarskap
I akten återfanns post it-lappar och lösa blad utan stämpel. 
Diarienummer 11 är ett uttagsmedgivande, men i akten finns ingen 
dokumentation på någon ansökan om uttag. Länsstyrelsen 
uppmärksammade att huvudmannen har en person inneboende hos sig 
som tidigare har varit polisanmäld för bedrägeri och som dessutom har 
mottagit pengar av huvudmannen. Överförmyndarenheten har sedan 
inspektionen varit i kontakt med ställföreträdaren som är väl medveten 
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om situationen. Ställföreträdaren har vidtagit de åtgärder som behövs 
för att skydda huvudmannen. Överförmyndarenheten har haft ett möte 
med den tidigare ställföreträdaren och den nuvarande 
ställföreträdaren. Mötet hölls den 29 oktober och dokumenterades väl. 

Akt 807 Förvaltarskap
Den årliga omprövningen av förvaltarskapet har enligt länsstyrelsens 
mening varit bristfällig och enbart baserats på ställföreträdarens 
utsago. I tillägg verkar det som att ett läkarintyg om huvudmannens 
tillstånd har skrivits i dennes frånvaro (se diarienummer 55-57).

Akt 833 Förvaltarskap
Den årliga omprövningen av förvaltarskapet har enligt länsstyrelsens 
mening varit bristfällig. Länsstyrelsen noterade vidare att det har 
gjorts många uttag från ett överförmyndarspärrat konto på relativt kort 
tid. I akten fanns medgivande om uttag, men det framgår inte vad 
medlen ska användas till. 

Överförmyndarenheten har efter inspektionen sett över minskningen 
på de spärrade kontona och gått igenom uttagen. Det rör sig om uttag 
om cirka 10 000 kr per år under perioden 2014-2016 och för dessa 
uttag finns medgivanden från överförmyndarenheten. 
Överförmyndaren har meddelat att det kommer att göras en mer 
noggrann omprövning av förvaltarskapet.

Akt 2236 Förmynderskap
Förmynderskapet anordnades 2018-04-03 i förbindelse med ett arv 
och en fastighetsförsäljning. Förteckningen över den underåriges 
tillgångar inkom till överförmyndaren först 2020-01-22. Det är 
alldeles för sent. Det är viktigt att överförmyndaren begär in en 
förteckning av ställföreträdaren så fort som möjligt efter att 
förmynderskapet har anordnats. Alla papper som avser 
fastighetsförsäljningen fanns med i akten, men gällande arvet kunde 
länsstyrelsen inte hitta någon dokumentation om arvskifte och inte 
heller något underlag för att pengarna har satts in på ett spärrat konto i 
den underåriges namn. 

Överförmyndarenheten har efter inspektionen meddelat att det rör sig 
om en så kallad syskonakt. Överförmyndarenheten har en rutin att 
dela de akter som de börjar handlägga. Originalhandlingen för 
arvskiftet finns i det äldre syskonets akt. Den är gemensam för båda 
syskonen och godkänd av överförmyndarenheten. 
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Akt 5576 Förmynderskap
Akten har överflyttats från Gävle kommun. Förteckningen som inkom 
i förbindelse med anordnandet av förmynderskapet granskades aldrig 
av överförmyndaren i Gävle men är nu granskad av 
överförmyndarenheten i Sandviken. I övrigt noterades att en del 
aktnummer och diarienummer från både Gävle och Sandviken har 
sammanblandats och ligger i oordning. 

Akt 3068 Godmanskap
Godmanskapet anordnades 1992 och det ursprungliga förordnandet 
saknas i akten. I övrigt saknas diarienummer 39, 40 och 42 och det 
finns en del lösa blad i akten som saknar diarienummer. 

5. Sammanfattning av årets inspektion

5.1 Länsstyrelsens iakttagelser
Under aktgranskningen noterade länsstyrelsen en del återkommande 
brister i form av lösa blad utan diarienummer, diarienummer i fel 
ordning, diarienummer som saknades samt post it-lappar i akterna. 
Länsstyrelsen har i vissa fall också haft svårt att urskilja vilket av 
kontona som är transaktionskontot och huruvida övriga konton har 
varit försedda med en överförmyndarspärr.

En återkommande brist av mer allvarlig art är omprövningen av 
förvaltarskap, som ofta enbart baseras på ställföreträdarens utsago. 
Det är viktigt att överförmyndaren är observant på förändringar i 
huvudmannens liv som kan motivera att förvaltarskapet bör upphöra. I 
sådana fall bör det övervägas om ett godmanskap är tillräckligt. 

Andra observationer som länsstyrelsen har gjort är att den övre 
gränsen för hur mycket pengar som tillåts finnas på transaktionskontot 
är något låg. Länsstyrelsen föreslår att gränsen ska justeras upp till ett 
prisbasbelopp. Länsstyrelsen vill också framhålla vikten av att alla 
relevanta handlingar avseende arvskiften och fastighetsförsäljningar 
finns med i akterna. Det har uppmärksammats en del brister på det 
området. 

Av de 29 akter som har granskats har länsstyrelsen valt att utdela 
kritik för hanteringen av akt 1633 där ett godmanskap anordnades 
trots att tingsrätten hade avslagit ansökan om godmanskap samt akt 
4509 som innehöll ett dokument från en annan akt. 

5.2 Återkoppling från överförmyndaren
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Överförmyndarenheten har meddelat att det kommer att införa nya 
rutiner för att säkerställa att ärendena hanteras korrekt. Det kommer 
att införas en ny rutin för hanteringen av fastighetsförsäljningar och 
arv, en ny rutin för hanteringen av årsräkningar och bilagor för att 
undvika lösa blad samt en ny rutin om att papper som finns i akten ska 
skrivas ut ensidigt och inte tvåsidigt. Det ska även utformas en ny 
mall för begäran av förteckning vid byte av ställföreträdare.

Överförmyndarenheten i Sandviken har gett uttryck för att det krävs 
mycket arbete för att gå igenom akterna. Enheten har fått ytterligare 
resurser i form av en handläggare sedan förra inspektionen, vilket tros 
kunna leda till att arbetet flyter på bättre. Trots personalförstärkningen 
meddelar enheten att arbetet kommer att ta flera år och de brister som 
länsstyrelsen har påtalat därför inte kommer att kunna åtgärdas 
omedelbart. Personalförstärkningen har emellertid gett 
överförmyndarenheten möjlighet till rimligare arbetsbelastning utifrån 
den ingående balansen på ärenden. Det märks att ambitionsnivån är 
hög och att överförmyndarenheten arbetar kontinuerligt med att 
förbättra verksamheten. 

Tillsynen förklaras härmed avslutad.

Medverkande
Protokollet har upprättats av jurist Anna-Karin Alm och har granskats 
av jurist Helle Bryn-Jensen med enhetschef Daniel Eriksson som 
beslutande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför 
namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Kommunfullmäktige i Ockelbo, kommun@ockelbo.se
Kommunfullmäktige i Hofors, hofors.kommun@hofors.se
Kommunfullmäktige i Sandviken, medborgarservice@sandviken.se
JO, jokansli1@jo.se 
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Kommunful lmäktige Ockelbo 

RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT OCH 
AVBRUTEN VERKSTÄLLIGHET KVARTAL 4, 2021 

Rapportering sker enl igt 1 6  kap 6 h § Socialtjänstlagen, Sol och 28 h § 
Lagen om stöd och service til l vissa funktionshindrade, LSS. 
Rapporteringen gäl ler hur många gynnande beslut enl igt 4 kap. 1 § Sol 
och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader samt som inte har 
verkstäl lts på nytt inom tre månader från den dag då verkställ ighet 
avbröts. 

Sju ind ividrapporter har rapporterats ti l l inspektionen för vård och omsorg, 
IVO, kvartal 4, 202 1 .  

I ndivid och fami ljeomsorgen, IFO 

Ett ej verkställda beslut gäller socialt kontrakt enligt SoL. 
Det har förflutit 302 dagar från dagen för beslut 2021 -03-04 och fram til l 
202 1 - 1 2-31 . Beslutet är ej verkställt. 

Ej verkställda beslut gäller socialt kontrakt enligt SoL 
Det har förflutit 1 9 1 dagar från dagen för beslut 2021 -06-23 och fram til l 
202 1 - 1 2-31 . Beslutet är ej verkställt. 

Ej verkställda beslut gäller kontaktperson enligt SoL 
Det har förflutit 1 97 dagar från dagen för beslut 2021 -06-1 7 och fram ti l l 
202 1 - 1 2-31 .  Beslutet är ej verkställt. 

LSS 

Ett avbrott av verkställighet av daglig verksamhet 9 § 1 O LSS. 
Det har förflutit 4 1 4  dagar från dagen för avbrottet 2020-1 1 - 1 2  och fram til l 
202 1 - 1 2-31 .  Det beror på att arbetsgivaren stängt möj l igheten ti l l 
praktikplats på grund av covid 1 9. 

Ett avbrott av verkställighet av beslut gällande kontaktperson 9 § 4 LSS 
Det har förflutit 1 22 dagar från dagen för avbrottet 2021 -08-31 och fram til l 
202 1 - 1 2-31 . 

Ockelbo Kommun, • Torggatan 7 • 0297-555 00 • www.ockelbo.se 
Socialförvaltningen • Johanna Stålberg • 0278-555 25 • • johanna.stalberg@ockelbo.se 
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Särskilt boende, Bysjöstrand 

Ej verkställda beslut gäller särskilt boende enligt SoL 
Det har förflutit 1 02 dagar från dagen för beslut 2021 -08-1 3 och fram ti l l  
2021 -1 1 -23 då beslutet verkstäl ldes . 

Ej verkställda beslut gäller särskilt boende enligt SoL 
Det har förflutit 1 42 dagar från dagen för beslut 2021 -08-1 1 och fram ti l l 
202 1 - 1 2-31 .  Beslutet är ej verkställt . 

Ockelbo 2022-0 1 - 1 0  
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J��anna Stål prg 
Handläggarch f/Kvalitetsutvecklare 
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