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Kommunfullmäktige
Plats:

Gläntan, Sjöängsvägen 35

Tid:

måndag 28 november 2022 kl. 18:30
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Upprop
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Val av justerare
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Val av presidie 2022-2026

4.

Inbjuden gäst - LRF Ockelbo
19:00, ca 30 min
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Allmänhetens frågestund
En fråga kan lämnas skriftligen via kommunens
e-tjänst eller brev. Frågan ska lämnas in senast tre arbetsdagar innan
sammanträdet.
Svar på frågan garanteras inte alltid. Om inte svar kan lämnas direkt, tas
frågan upp vid nästa frågestund. Frågeställaren behöver inte vara närvarande
fysiskt men svaret lämnas enbart muntligt vid frågestunden.
Ordföranden avgör om och när en fråga ska besvaras.
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33
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Svar på motion - Stärkt kommunal närvaro i byarna (MP)
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30.

Svar på motion - Landsbygdsutvecklingsprogram för Ockelbo (MP)
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31.

Redovisning av obesvarade motioner

171

32.

Arvodesreglemente 2023-2026 - Ockelbogårdar

172
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Rapporter

Birger Larsson
ålderspresident
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25
Kommunfullmäktiges valberedning

§3

Dnr 2022/00702

Val av presidie 2022-2026
Kommunfullmäktiges valberednings beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Anna Schönning (S), ordförande
Lena Schenström (C), 1:e vice ordförande
Jonny Lindblom (SD), 2 vice ordförande
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse ordförande, 1:e vice ordförande och
2:e vice ordförande för mandatperioden 2022-2026.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-11-16

1(2)
Referens

KS 2022/00642

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

Mandatfördelning i kommunfullmäktige
15 oktober 2022 - 14 oktober 2026
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerad.
Sammanfattning av ärendet
Vid slutlig rösträkning och mandatfördelning har Länsstyrelsen funnit
följande ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i Ockelbo kommun.
Ledamöter

Ersättare

Moderaterna
Linus Gunnarsson
Stig Mörtman

Björn Östberg
Ulrika Norling

Centerpartiet
Marit Rempling
Birger Larsson
Lena Schenström
Lars Erik Vikberg

Carin Engblom
Susanne Engström

Kristdemokraterna
Jörgen Persson

Dan Brodin
Mari-Ann Dahlstedt

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Magnus Jonsson
Anna Schönning
Patrik Jonsson
Linda Åberg
Anders Öquist
Anna Lindahl
Mats Sahlberg
Irene Bogren
Torbjörn Nyholm
Kerstin Hellberg
Jamill Barikzey
Mikael Schönning
Åsa Lindahl

Jörgen Alkberg
Anna Engblom
Christian Forsberg
Elsie-Britt Eriksson
Håkan Alkberg
Linda Widéen
Jonas Tholén
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Datum

Ockelbo kommun

2022-11-16

Vänsterpartiet
Anna Lindmark

KS 2022/00642

Martin Sund Svensson
Anders Hallman

Miljöpartiet de gröna
Madelene Håkansson

Niels Hebert
Christoffer Carstens

Sverigedemokraterna
Jonny Lindblom
Liz Zachariasson
Joel Strömner
Jessica Larsson
Stefan Cronlund
Lena Lundqvist
Patrik Herou
Leif Jonsson
Marcus Bertilsson

Mats Söderlund
Mattias Palm
Conny Malmgren
Annika Danielsson
Tomas Östling Alderborg

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 31:
Moderaterna 2, Centerpartiet 4, Kristdemokraterna 1,
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13, Vänsterpartiet 1,
Miljöpartiet de gröna 1, Sverigedemokraterna 9
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-11-16

1(1)
Referens

KS 2022/00650

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

Valteknisk samverkan 2022-2026
Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige förklarar sig informerad.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna (S) och Centerpartiet (C) i Ockelbo meddelar i skrivelse
2022-09-27 att de tillsammans bildar valteknisk samverkan för
mandatperioden 2022-2026.
Miljöpartiet de gröna (MP) och Vänsterpartiet (V) i Ockelbo meddelar
muntligt att de tillsammans bildar en valteknisk samverkan för
mandatperioden 2022-2026.
Sverigedemokraterna (SD), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) i
Ockelbo meddelar i skrivelse 2022-10-29 att de tillsammans bildar en
valteknisk samverkan för mandatperioden 2022-2026.
Proportionellt valsätt ska tillämpas vid samtliga valärenden.
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2022-10-25, §1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25
Kommunfullmäktiges valberedning

§1

Dnr 2022/00650

Valteknisk samverkan 2022-2026
Kommunfullmäktiges valberednings beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige förklarar sig informerad.
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna (S) och Centerpartiet (C) i Ockelbo meddelar i skrivelse
2022-09-27 att de tillsammans bildar valteknisk samverkan för
mandatperioden 2022-2026.
Miljöpartiet de gröna (MP) och Vänsterpartiet (V) i Ockelbo meddelar
muntligt att de enats om en valteknisk samverkan för mandatperioden
2022-2026.
Sverigedemokraterna (SD), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) i
Ockelbo meddelar muntligt att de tillsammans ingår i en valteknisk
samverkan för mandatperioden 2022-2026.
Proportionellt valsätt ska tillämpas vid samtliga valärenden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25
Kommunfullmäktiges valberedning

§4

Dnr 2022/00703

Val av Valberedning 2022-2026
Kommunfullmäktiges valberednings beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Ledamöter
Magnus Jonsson (S), ordförande
Elsie-Britt Eriksson (S), vice ordförande
Marit Rempling (C)
Birgitta Åstrand (C)
NN (X)
NN (X)
NN (X)
Ersättare
Patrik Jonsson (S)
Kerstin Hellberg (S)
Birger Larsson (C)
Staffan Åkesson (C)
NN (X)
NN (X)
NN (X)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse 7 ledamöter (varav en ordförande och en
vice ordförande) samt 7 ersättare till valberedningen för mandatperioden
2022-2026.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25
Kommunfullmäktiges valberedning

§2

Dnr 2022/00701

Fördelning av mandat som utses av
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberednings beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige förklarar sig informerad.
Ärendebeskrivning
Valberedningen redovisar fördelning av mandat som utses av
kommunfullmäktige enligt bilaga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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S+C

SD+M+KD V+MP

7
5
5

4
4
4

0
0
0

3

2

0

4
2
1
3

2
1
0
2

0
0
0
0

Styrelsen Ockelbogårdar AB (5/5)
Revisorer för Styrelsen Ockelbogårdar AB (2)
Ombud bolagsstämmor Ockelbogårdar AB (1/1)
Styrelsen Bionär Närvärme AB (1/1)
Lekmannarevisorsersättare Bionär Närvärme AB (1)
Styrelsen Gästrike Vatten AB (2/1)
Styrelsen Ockelbo Vatten AB (3/3)
Revisorer Gästrike Vatten AB och Ockelbo Vatten AB (1/1)
Ombud Gästrike Vatten AB och Ockelbo Vatten AB (1/1)
Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige (4/4) (1
revisorsersättare)
Gästrike Återvinnare förbundsstyrelsedirektion 2023-01-01
(2/2) (1 revisorsersättare) 12/12
Nämndemän i Gävle Tingsrätt (4)

3
1
1
1
1
1
2

2
1
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0

1
1

0
0

0
0

-

-

-

1
2

1
2

0
0

A F Jäderbergs stiftelse (9/9)
Anna och Per G Berggrens stiftelse (6/6)
Revisorer för A F Jäderbergs och Anna och Per G Berggrens
stiftelser (2/2)
Stiftelsen Wij valsverk (1/1) eventuellt tjänsteperson
Stiftelsen Wij trädgårdar (5) 3 av 5 utses av KF
Gästrike räddningsdirektion (2/2) (1 revisor)
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd (1/1)
Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten och FoUVälfärd (1/1)
Gemensam nämnd för företagshälsovård (2/2)
Styrelsen Samordningsförbund Gävleborg (Finsam) (1/1)
Inköp Gävleborgs styrelse (1/1) avser gällande avtal
Kommuninvests föreningsstämmor (1/1)
Kommuninvest ekonomisk förening ombud och
ombudsersättare (1/1)
Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg, NFSG (1/1)
Småkom - stämmoombud (1/1)
Politikerombud - Föreningen Sveriges ekokommuner (1/1)
Gästrikerådet (2/2)

5
4

4
2

0
0

1

1

0

1
1

1
0

0
0

1

0

0

1
1
1
1

1
0
0
0

0
0
0
0

1

0

0

1
1

0
0

0
0

1

0

0

Fördelning av mandat som utses av kommunfullmäktige
(Ordinarie ledamot/ersättare)
Kommunstyrelsen (11/11)
Socialnämnden (9/9)
Utbildnings- och kulturnämnden (9/9)
Kommunens revision (5, varav 1 sammankallande + 1 vice
sammankallande)
Valnämnd (6/6)
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (3/3)
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland (1/1)
Arvodeskommitté (5/5)

11

1

1

0

Utskott
Ockelbo FolkhälsaBRÅ (1 KS, 1 SN, 1 UKN, 1 NFSG)
Kommunala pensionärs och tillgänglighetsrådet, KPTR (1 KS,
1 SN (ord) 1 KS, 1 SN (ers))
3
Ekonomiutskott (5/5)
3
Personalutskott (5/5)
3
Tillväxtutskott (5/5)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-11-16

1(1)
Referens

KS 2022/00682

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

Avsägelse - Ledamot i Kommunfullmäktige (S)
Förslag till beslut
1. Avsägelsen godkänns.
2. Kommunkontoret får i uppdrag att hos Länsstyrelsen begära ny
röstsammanräkning för Ockelbo kommun.
Sammanfattning av ärendet
Åsa Lindahl (S) har i skrivelse 2022-10-07 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen Gävleborg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25
Kommunstyrelsen

§ 135

Dnr 2022/00652

Delårsrapport 2022-08-31
Kommunstyrelsens beslut
1. Delårsrapport per 31 augusti 2022 godkänns.
2. Kommunfullmäktige bedömer att Ockelbo kommun under perioden för
delårsrapporten uppnått God ekonomisk hushållning.
Ärendebeskrivning
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska en
delårsrapport upprättas minst en gång under räkenskapsåret för
verksamheten och ekonomin. Ockelbo kommun upprättar delårsrapport för
perioden januari – augusti. Delårsrapporten ska innehålla resultaträkning,
balansräkning, förenklad förvaltningsberättelse samt samlad beskrivning av
kommunens drift- och investeringsverksamhet.
Kommunstyrelsen ska bedöma möjligheterna att nå fullmäktiges mål för god
ekonomisk hushållning. Redovisning av finansiella mål och verksamhetsmål
görs övergripande.
Enligt kommunallagen ska delårsrapporten överlämnas till fullmäktige och
revisorerna senast två månader efter delårsperiodens slut. Revisorerna ska
granska delårsrapporten, deras bedömning och uttalande ska framgå av
särskild skrivelse som lämnas till fullmäktige.
Kommunens resultat
Kommunens resultat för delårsperioden januari till augusti 2022 uppgår till
32,6 mkr. Styrelse och nämnder redovisar positiva resultat och skatteintäkter
och bidrag är under perioden högre än budgeterat. Prognos för helår 2022 är
ett överskott om 17,5 mkr vilket är 13,2 mkr bättre än budgeterat resultat.
God ekonomisk hushållning
I kommunallagen regleras God ekonomisk hushållning, det innebär att
kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska
personer.
Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för
kommunen eller regionen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska
anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för de mål som fullmäktige beslutat och ska
bedöma om Ockelbo kommun har en god ekonomisk hushållning.
De finansiella målen följs upp i delårsrapporten, samtliga är uppfyllda per
sista augusti och bedöms vara uppfyllda för helåret 2022.
Måluppfyllelse av styrelse och nämndernas mätbara mål redovisas under
respektive nämnd. En samlad bedömning av verksamhetsmålen, utifrån av
fullmäktige fastställda kriterier, görs i delårsrapporten. Bedömningen är att
god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv har uppnåtts.
Beslutsunderlag
Delårsrapport Ockelbo kommun 2022-08-31

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DELÅRSRAPPORT
Ockelbo kommun
januari – augusti 2022
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Inledning
Kommunen ska upprätta en delårsrapport för en period som utgör en del av räkenskapsåret.
Ockelbo kommuns delårsrapport omfattar januari till augusti.
Delårsrapporten innehåller en förenklad förvaltningsberättelse som fokuserar på händelser
och omständigheter som avser tiden efter senaste årsredovisningen.
Delårsrapporten behandlar inte den kommunala koncernens resultat. Delårsrapporten är
upprättad enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation 17 för
delårsrapport med undantag för periodisering av generella statsbidrag.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Översikt av verksamhetens utveckling
Nyckeltal kommunen
2022-08

Antal invånare

2021-08

2020-08

2021

2020

5 876

5 919

5 888

5 865

5 884

51,3

49,9

52,8

75,9

84,7

Verksamhetens kostnader (mkr)

-303,3

-298,1

-298,2

-459,0

-456,9

Verksamhetens nettokostnader (mkr)

-252,0

-248,2

-245,4

-383,1

-372,2

1,5

1,1

3,1

3,0

3,3

292,4

276,5

263,2

413,9

392,5

Verksamhetens intäkter (mkr)

Utveckling av nettokostnader(%)
Skatteintäkter och statsbidrag (mkr)
Utveckling av skatteintäkter och statsbidrag(%)

5,7

5,1

4,9

5,5

4,2

32,6

24,9

18,4

22,7

8,0

Eget kapital

197,9

167,5

153,0

165,3

142,6

Soliditet (%)

42,5

37,9

36,1

37,6

32,6

Årets resultat (mkr)

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%)
Likviditet(%)
Investeringar (netto mkr)
Långfristig låneskuld (mkr)
Antal anställda

16,7

10,2

5,8

8,7

2,9

131,8

133,9

103,5

91,9

90,7

31,4

7,2

19,3

11,9

22,7

159,6

169,5

159,5

161,6

169,5

476

549

463

488

461
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Händelser av väsentlig betydelse under delårsperioden
Effekterna av pandemin hade knappt hunnit avta förrän situationen i Ukraina kraftigt
försämrades, vilket påverkat den kommunala verksamheten och ekonomin. Prisökningar på
bland annat energi och livsmedel, högre pensions- och räntekostnader kommer fortsätta att
prägla kommunens ekonomi framöver.
Covid-19 har fortsatt att påverka våra verksamheter, om än i mindre omfattning än tidigare år.
Vård- och omsorgspersonal har haft fortsatta restriktioner och anpassningar när samhället i
övrigt öppnade upp i och med att klassningen som samhällsfarlig sjukdom togs bort. Digitala
möten och sammanträden har nu blivit ett väl inarbetat alternativ då traditionella möten ej är
möjliga eller mindre effektiva. Detta får också positiva konsekvenser för miljö och
tidsbesparing.
Efter Rysslands invasion i Ukraina tog Ockelbo kommun emot ett stort antal flyktingar. Vissa
med tidigare anknytning till kommunen men även andra som togs emot av engagerade
privatpersoner. Till en början var läget ovisst men har nu stabiliserat sig. Några har valt att
flytta och andra blir mer och mer integrerade i vårt samhälle genom bland annat skolgång i
kommunen.
Kommunens säkerhetsskyddsarbete har under perioden prioriteras och intensifierats i
samverkan med Länsstyrelsen och andra aktörer. Frågor som civilberedskap, krigsorganisation
och arbete med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) uppdateras löpande och kräver ökade
resurser.
Socialförvaltningen har fortsatt arbeta med ”Heltid som norm” samt arbete kring hållbar
bemanning och schemaläggning inom Särskilt boende. För att täcka bemanningsbehovet och
öka kontinuiteten av tillsvidareanställd personal har schemat ändrats så att all dagpersonal nu
arbetar varannan helg samt erbjuds att arbeta heltid. Alla nya anställs på heltid. Delade turer
har i och med detta tagits bort. Inom Hemtjänsten har samma arbete inletts under hösten.
2022 är ett valår, administrativ personal har under perioden arbetat med förberedelser och
genomförande av förtidsröstning.
Under perioden har det skett några förändringar i organisation och ledande befattningar. Inom
kommunstyrelseförvaltningen har en ny tjänst som administrativ chef inrättats och tillsatts.
Tjänsten som teknisk chef har varit vakant och haft en tillfällig lösning, den 1 oktober börjar en
ny teknisk chef. Förvaltningschef för utbildning- och kultur tillika skolchef lämnade sin tjänst
under våren och ersattes efter en rekryteringsprocess av rektor för förskolan. Förskolan har
sedan dess en tillfällig ledningsorganisation. Ledningen för grundskolan har ny organisation
sedan 1 augusti.
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Förväntad utveckling för ekonomi och verksamhet utifrån mål om god ekonomisk
hushållning
Kommunala verksamheter ska bedrivas med god kvalitet, kostnadseffektivt och med en rimlig
självfinansiering av investeringarna. Grundtanken är att dagens kommunmedborgare ska
finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop,
eller skjuta upp betalningen till framtida generationer. God ekonomisk hushållning handlar om
att styra ekonomi och verksamhet på kort och lång sikt.
Nedan följer en avstämning och utvärdering av god ekonomisk hushållning i Ockelbo kommun.
Därefter följer en analys av kommunens ekonomiska ställning.
För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat:
• Finansiella mål
• Mål för verksamheten
Måluppfyllelse bedöms enligt skalan
Uppfylld – grön ●
Delvis uppfylld – gul ♦
Ej uppfylld – röd ■
Finansiella mål
Finansiella mål för budgetåret formuleras inom ramen för Ockelbo kommuns årliga
budgetprocess. I samband med beslut om års- och flerårsbudget fastställer
kommunfullmäktige nivån för de finansiella målen.
Mätbara finansiella mål
God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens
verksamheter

Kommentar
Alla nämnder har positiv avvikelse för perioden, prognosen för helår har en
mindre negativ avvikelse för en nämnd men bedömningen är att alla
verksamheter efterlevt god ekonomisk hushållning

Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 0,8 % av
skatter och utjämning

Periodens resultat motsvarar 10,9 % av skatter och bidrag, prognosen
motsvarar 2,8 %

Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras

Ingen nyupplåning under perioden eller i prognos för helår.

Amortering av låneskuld sker med minst 1 % årligen

Amortering har skett med 2 mkr under perioden

Soliditeten ska årligen öka

Soliditen per 31/8 2022 är 42,4 % en ökning både jmf med 31/8 2021 och
31/12 2021

Måluppfyllelse
2022-08

Prognos
2022-12

Verksamhetsmål
Utifrån kommunens vision ”Vision 2030 – Plats att växa” och kommunens övergripande
strategier har kommunstyrelsen och nämnderna utarbetat mätbara mål.
Lägstanivå 2022 för att uppnå god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv har av
fullmäktige fastställts till 75% måluppfyllelse, i en samlad bedömning av fullmäktige beslutade
strategier.
Nivån anger andelen uppfyllda och delvis uppfyllda mål i förhållande till totala antalet mål.
Ej mätbara mål räknas inte med i bedömningen.
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Styrelsens och nämndernas mål redovisas i respektive verksamhetsberättelser.
Vid avstämning per sista augusti 2022 är 93 % av verksamhetsmålen är uppfyllda och delvis
uppfyllda. Tre av kommunstyrelsens mål är inte mätbara vid delåret.
Styrelsen och nämndernas prognos är att 90 % av målen ska vara uppfyllda och delvis
uppfyllda för helåret 2022. Ett av kommunstyrelsens mål kommer inte vara mätbart vid
årsskiftet.
Utvärdering god ekonomisk hushållning
Den samlade bedömningen av måluppfyllelse för de finansiella målen och verksamhetsmålen
är att god ekonomisk hushållning uppnåtts under perioden januari – augusti 2022.
Prognosen för helår är fortsatt hög måluppfyllelse för verksamhetsmålen och de finansiella
målen ska förbli uppfyllda vilket gör att Ockelbo kommun, utifrån av fullmäktige fastställda
kriterier och nivåer, bedöms uppnå god ekonomisk hushållning.
Budgetprocessen för perioden 2023-2025 är inledd med beslut om preliminära ramar i juni
2022. Det turbulenta världsläget med hög inflation och energipriser och osäkerheten gällande
statsbidrag gör budgetläget framåt mycket bekymmersamt. Utan snabba positiva förändringar
i omvärlden eller statligt stöd kan konsekvenserna bli allvarliga och kraftigt påverka
kommunens verksamheter.
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Ekonomisk uppföljning
Kommunens redovisade resultat för årets åtta första månader uppgår till 32,6 mkr (24,9).
Jämfört med samma period föregående år är det en ökning med 7,7 mkr som främst förklaras
av högre intäkter av skatter och bidrag. Vid upprättandet av delårsbokslutet har generella
statsbidrag inte periodiserats enligt gällande rekommendation vilket påverkat resultatet
positivt med 10 tkr, en marginell påverkan på resultat och ställning. I periodens resultat ingår
ersättning från Försäkringskassan för sjuklönekostnader med 2,2 mkr.
Styrelse och nämndernas resultat är positiva på totalen, men underskott för enskilda
verksamheter finns. Störst avvikelse har kommunstyrelsen där överskottet för perioden till stor
del härrör sig till en fastighetsförsäljning samt ännu ej använda utvecklingsmedel.
Semesterlöneskuldsförändringen per sista augusti ger en tillfällig positiv effekt på resultatet
som bedöms avta under hösten till årsskiftet.
Soliditeten fortsätter att stärkas och är per sista augusti 42,5% (37,9). När hänsyn tas till
pensionsförpliktelserna är soliditeten 16,7% (10,2).
Kommunens nettoinvesteringar under perioden uppgår till 31,4 mkr (7,2). De stora
investeringarna för 2022 är byte av värme och ventilation samt reservkraft på Centrumhuset,
omklädningsrum och entré på Uggleboarena samt arbeten på torget. Ingen nyupplåning för att
finansiera investeringar har skett.
Den långfristiga låneskulden har minskat något sedan årsskiftet och uppgår den sista augusti
till 159,6 mkr (169,5).

Prognos
Prognosen för kommunens resultat vid utgången av 2022 är ett överskott om 17,5 mkr, vilket
är en positiv avvikelse mot budget med 13,2 mkr. Nämnder och styrelse väntas ha ökade
kostnader under årets sista tertial vilket innebär en prognos för verksamhetens
nettokostnader som i princip är densamma som budget. Det är främst ökade skatteintäkter
och generella statsbidrag som står för ökningen av det prognostiserade resultatet.
Prognos för investeringar 2022 är 40,7 mkr. Några pågående investeringar väntas bli dyrare
p.g.a. högre materialpriser.
Enligt det senaste prognosunderlaget som presenterades av Sveriges kommuner och Regioner
(SKR) i slutet av augusti väntar en stark skatteunderlagstillväxt 2022 och de kommande åren.
Men den höga inflationen och stigande räntor urholkar köpkraften. De ökade skatteintäkterna
förväntas inte räcka för att finansiera den kommunala verksamheten. Förutom den allmänna
prisuppgången ändras värderingen av kommunens pensionsskuld vilket leder till ökad kostnad.
Prognosen visar på ökade pensionskostnader för 2022 men det väntas inte påverka resultatet
för kommunen som helhet. Ockelbo kommun har indexuppräkningar i flertalet avtal som gör
att prishöjningar förskjuts vilket gör att kostnadsökningarna inte påverkar 2022 fullt ut utan
effekterna kommer under 2023 och framåt.
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Balanskravsresultat
Balanskravsresultatet är periodens/årets resultat efter avdrag för realisationsvinster som har
uppstått vid försäljning av anläggningstillgångar och nyttjande/avsättning till
resultatutjämningsreserv. Kommunallagen föreskriver att om ett negativt balanskravsresultat
uppstår för ett räkenskapsår ska underskottet återställas de kommande tre åren. Ockelbo
kommun redovisar ett positivt balanskravsresultat efter årets åtta första månader. Prognosen
är att kommunen kommer att redovisa ett positivt balanskravsresultat för år 2022.

Augusti
2022

Prognos
2022

Augusti
2021

32,6

17,5

24,9

Samtliga realisationsvinster

0,0

0,0

0,0

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

0,0

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Balanskravsutredning
Årets resultat enligt resultaträkningen
(m kr)

Orealiserade vinster och förluster i
värdepapper
Återföring av orealiserade vinster och förluster
i värdepapper
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar (m kr)
Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv
Användning av medel från
resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

0,0

32,6

17,5

24,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets balanskravsresultat (m kr)

32,6

17,5

24,9
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Personalstatistik
Antal anställda/anställningsform

2022-08

2021-08

436

409

26

140

Tillsvidare
Visstid
Sum m a

462

549

94%

74%

6%

26%

2022-08

2021-08

475,7

510,6

Tillsvidare i %
Visstid i %

Årsarbetare

Fördelning m än/kvinnor per förvaltning

2022-08

2021-08

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

34

32

66

71

78

149

Utbildnings- och kultur

155

27

182

147

32

179

Social

197

17

214

201

20

221

Sum m a

386

76

462

419

130

549

84%

16%

100%

76%

24%

100%

Sjukfrånvaro i %

2022-08

2021-08

Total sjukfrånvaro

6,7

6,3

43,6

50,5

Sjukfrånvaro kvinnor

7

6,8

Sjukfrånvaro män

5

4

4,6

4,5

Kommunstyrelse

Fördelning i %

Varav långtidssjukfrånvaro

29 år eller yngre
20-49 år
50 år eller äldre

6

6

7,8

7,2

Sjukfrånvaro i % per förvaltning

KS

SN

Total sjukfrånvaro

1,4

7,9

UKN
6,9

Varav långtidssjukfrånvaro

50,8

36,2

54,1

Sjukfrånvaro kvinnor

0,6

7,8

7,2

Sjukfrånvaro män

2,2

8,8

5,3

29 år eller yngre

3,1

4,4

3

20-49 år

1,2

7,2

6,3

50 år eller äldre

0,6

9,6

8,5
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EKONOMISKA RAPPORTER
Resultaträkning
RESULTATRÄKNING

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1
2
3

69 733
-341 087
-8 425
-279 779

51 290
-303 331
-8 830
-260 871

49 896
-298 060
-8 451
-256 615

104 599
-511 631
-12 637
-419 669

104 599
-512 406
-12 637
-420 444

75 945
-458 977
-12 745
-395 777

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat

4
5

188 015
95 246
3 481

193 613
98 745
31 487

183 551
92 994
19 930

282 022
142 869
5 222

289 363
148 477
17 396

276 832
137 160
18 215

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finasiella poster

6
7

733
-1 333
2 881

1 783
-699
32 571

5 519
-545
24 904

1 100
-2 000
4 322

2 060
-2 000
17 456

5 826
-1 385
22 656

2 881

32 571

24 904

4 322

17 456

22 656

Budget
2022-08

Utfall
2022-08

Utfall
2021-08

Budget
helår 2022

Prognos
helår 2022

Utfall
helår 2021

Extraordinära poster
Årets resultat
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Balansräkning
BALANSRÄKNING

Utfall
2022-08

Utfall
2021-12

Utfall
2021-08

Tillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Pågående investeringar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

275 707
31 433
32 178
339 318

284 538
13 168
38 407
336 114

279 900
7 176
37 407
324 483

Fastigheter under exploatering
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

1 960
35 754
1 000
88 046
126 761

5 460
28 514
1 000
69 104
104 078

1 460
23 925
1 000
90 771
117 156

Summa tillgångar

466 078

440 192

441 640

165 293
32 571
197 864

142 637
22 655
165 293

142 637
24 904
167 541

41 880
41 880

38 172
38 172

36 847
36 847

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

159 550
66 785
226 335

161 550
75 177
236 727

169 463
67 789
237 252

Summa skulder, avsättningar och eget kapital

466 078

440 192

441 640

Borgensåtaganden
Ansvarsförbindelser
Summa ställda panter och ansvarsförbindelser

234 229
120 125
354 354

215 429
126 342
341 771

215 700
122 576
338 276

Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar (inkl löneskatt)
Summa avsättningar
Skulder
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Notförteckning
Tillämpade redovisningsprinciper i denna delårsrapport överensstämmer med de som
tillämpades vid upprättande av årsredovisning för 2021.
Not

Text

1

Verksamhetens intäkter
Intäkter enligt driftredovisningen
Interna poster
Externa intäkter

2

Utfall
2022-08

Utfall
2021-08

92 814
-41 524
51 290

90 296
-40 400
49 896

Verksamhetens kostnader
Kostnader enligt driftredovisningen
Interna kostnader
Externa kostnader

-353 885
42 142
-311 744

-338 469
40 409
-298 060

Semesterlöneskuldsförändring

8 414

6 109

-7 611
-1 220
-8 831

-7 252
-1 199
-8 451

187 430
6 183
193 613

179 422
4 129
183 551

55 386
15 888
2 714
10 826
3 377
10 554
98 745

51 157
13 381
1 577
11 656
4 868
10 354
92 994

3

Av- och nedskrivningar
Fastigheter
Inventarier
Summa

4

Skatteintäkter
Preliminära kommunalaskattemedel
Slutavräkning kommunalskatt
Summa

5

Generella statsbidrag o utjämningar
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
LSS-utjämning
Regleringsavgift
Generellt bidrag
Fastighetsavgift
Summa
Erhållna men ej intäktsförda generella bidrag

4 494

6

Finansiella intäkter
Utdelning aktier o andelar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa

1 338
36
408
1 783

4 951
23
545
5 519

7

Finansiella kostnader
Ränta långfristig upplåning
Övriga finansiella kostnader
Summa

-653
-46
-699

-510
-35
-545

Ansvarsförbindelse
Ingående ansvarsförbindelse
Ränte- och basbeloppsberäkningar
Gamla utbetalningar
Ändrad RIPS
Övrigt
Utgående ansvarsförbindelse

121 479
3 311
-4 729
0
65
120 125
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Driftsredovisning
Driftsredovisning (tkr)
Nämnd
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och Kulturnämnden
Socialnämnden
Revision
Valnämnd
Övrigt #
Semesterlöneskuldsförändring
Summa
avgår interna poster
Summa styrelse och nämnder

Budget
56 477
110 114
103 378
525
67
794

Intäkter
-41 577
-27 987
-23 053
0
-197
0

271 355

-92 814
41 524
-51 290

271 355

2022-08-31
Kostnader
92 227
137 515
125 152
411
89
-1 508
-8 414
345 472
-42 142
303 331

Resultat
50 650
109 528
102 099
411
-108
-1 508
-8 414
252 658
-618
252 041

Avvikelse
5 827
586
1 279
114
175
2 302
8 414
18 697
618
19 314

Budget
84 716
165 171
155 067
787
100
1 191

2022
Prognos
84 716
165 946
155 067
787
100
1 191

407 032

407 807

-775

407 032

407 807

-775

Budget
80 506
160 767
151 260
773
0
-3 809
389 497

2021
Utfall
78 119
160 305
150 852
714
14
-6 971
383 033

389 497

383 033

-6 464

Avvikelse
0
0
0
-675
0
-100
0
0
0
-775

Budget
2021
6 031
6 640
22 306
16 297
13 230
145 492
151 993
31 317
-3 809
389 497

Utfall
2021-08
2 990
4 642
16 081
10 754
9 559
94 574
101 315
18 710
-10 460
248 165

Avvikelse
0
-775
0
0
0
0

# Poster som ingår i resultaträkningens intäkter och kostnader men ej är hänförbara till specifik nämnd/styrelse
Semesterlöneskuldsförändring (tkr)
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och Kulturnämnden
Socialnämnden

Driftsredovisning (tkr)
Nämnd
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och Kulturnämnden
Socialnämnden
Revision
Valnämnd
Övrigt #
Summa
avgår interna poster
Summa styrelse och nämnder

-2 247
-4 480
-1 687

Budget
53 671
107 178
100 840
515
0
-2 539
259 665
259 665

Intäkter
-44 373
-24 867
-21 056
0
0
0
-90 296
40 400
-49 896

2021-08-31
Kostnader
96 338
129 912
122 311
413
0
-10 504
338 469
-40 409
298 060

Resultat
51 965
105 045
101 255
413
0
-10 504
248 174
-9
248 165

Avvikelse
1 705
2 133
-415
103
0
7 965
11 491
9
11 500

Avvikelse
-2 387
-462
-408
-59
14
-3 162
-6 464

# Poster som ingår i resultaträkningens intäkter och kostnader men ej är hänförbara till specifik nämnd/styrelse
Semesterlöneskuldsförändring (tkr)
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och Kulturnämnden
Socialnämnden

Driftsredovisning (tkr)
Verksamhetsområde
Politisk verksamhet
Riktade insatser
Infrastruktur och skydd
Fritid och Kultur
Affärsverksamhet
Pedagogisk verksamhet
Vård och Omsorg
Övergripande gemensam verksamhet
Övrigt #
Summa verksamheter

-1 409
-3 816
-884

Budget
4 672
4 489
15 547
11 331
9 357
99 398
103 877
21 891
794
271 355

2022-08-31
Utfall
3 729
2 234
14 959
11 699
8 601
94 194
100 723
18 031
-2 127
252 041

Avvikelse
943
2 254
588
-368
756
5 205
3 154
3 860
2 921
19 314

Budget
7 008
6 733
23 320
16 997
14 035
149 097
155 815
32 836
1 191
407 032

2022
Prognos
7 008
6 733
23 320
17 672
14 035
149 197
155 815
32 836
1 191
407 807

Resultat
2021
5 538
6 441
21 555
16 981
14 438
145 290
151 340
28 420
-6 971
383 033
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Investeringsredovisning
Aktiverade investeringar
Större projekt specificerade
Wij Fastigheter *
Uret - Ombyggnad socialkontor *
Gång och Cykelplan
Framtidens centrum *
Övrigt
S:a Kom m unstyrelsen
Sum m a Aktiverade investeringar

Budget

Totalutgifter
Utfall
Avvikelse

7 300
2 000
1 800
13 000

4 277
762
1 859
10 371

24 100
24 100

- Varav årets investeringar
Budget
Utfall
Avvikelse

17 269

3 023
1 238
-59
2 629
0
6 831

0

0

0
0
0
0
0
0

17 269

6 831

0

0

0

* delaktiverade projekt - kvarvarande budget ingår nedan
Pågående investeringar
Större projekt specificerade
Åbyggeby skola - värme mm
C-huset - Värme och ventilation
C-huset - Ledningspl/Nodrum/Reserv
Uret - Ombyggnad socialkontor
Wij Fastigheter
Yttreskötsel - lokal
Möjligheternashus etapp 4
Framtidens centrum
Gång och Cykelplan etapp 3
IP - Padelhall
IP - Läktare
IP-Lägerboende
Rabo skola / Raboskola fönster
Vägbelysning
Yttreskötsel - Maskiner
Bysjöstrand - fasad
Sjöbacken / Hälsansstig
Hälsocentralen - Energibesparing
Perslunda - Glasvägg
Perslunda - Ventilation
Övrigt
S:a Kom m unstyrelsen

Totalutgifter - ej aktiverade
Budget
Utfall
Avvikelse

4 100
53 401

146
478
459
30 867

1 097
-221
1 028
471
5 807
23
4 041
2 338
-384
3 187
-25
556
366
-126
-20
280
600
500
-146
-478
3 641
22 534

Övrigt
S:a Utbildnings- och Kulturnäm nden

720
720

567
567

Övrigt
S:a Socialnäm nden

300
300
54 421

Sum m a Aktiverade investeringar

1 100
18 100
3 000
1 238
6 023
1 000
5 600
2 629
2 291
3 650
460
600
650
600
560
700
600
500

3
18 321
1 972
767
216
977
1 559
291
2 675
463
485
44
284
726
580
420

- Varav årets investeringar
Budget
Utfall
Avvikelse
1 100

3 300
12 250

146
478
394
17 628

1 097
-6 646
-1 890
-767
2 818
-714
-1 559
-117
-325
-258
86
-58
0
-126
-580
280
600
500
-146
-478
2 906
-5 378

153
153

720
720

567
567

153
153

0

300
300

300
300

0

300
300

31 434

22 987

13 270

18 195

-4 925

3 000

2 350
100

600
700
600
500

3
6 646
1 890
767
182
714
1 559
117
2 675
258
14
58
726
580
420
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Revisionsberättelse
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25
Kommunstyrelsen

§ 138

Dnr 2022/00664

Skattesats 2023
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Utdebitering för år 2023 fastställs till oförändrad 22,76 per skattekrona.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen (11 kap 8 §) att före oktober
månads utgång lämna förslag till budget och skattesats för det följande året.
Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas under november
månad, men kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång lämna
förslag till skattesats för det följande året.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25
Kommunstyrelsen

§ 140

Dnr 2022/00655

Avfallstaxa 2023
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till Avfallstaxa 2023 fastställs.
Ärendebeskrivning
Gästrike återvinnare har enligt förbundsordningen ett uppdrag att ta fram
förslag till avfallstaxa för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och
Älvkarleby kommuner. Avfallstaxan ska beslutas av medlemskommunernas
kommunfullmäktige.
Inför 2023 har merparten av alla taxor och avgifter setts över. Tydlig
miljöstyrning av taxorna och kostnadstäckning är grunden. Det ska löna sig
att sortera bra och minska på avfallet. I snitt höjs avfallstaxorna med 8 %,
men det är stora variationer.
Inga höjningar gjordes av avfallstaxan till 2022. Senaste höjning var inför år
2021 och var 2,5 % i snitt.
Gästrike återvinnares förbundsstyrelse tog beslut i ärendet 2022-09-15 och
förbundsfullmäktige tog beslut i ärendet 2022-09-29.
Beslutsunderlag
Förslag till Avfallstaxa 2023 – taxedokument med alla föreslagna
justeringar.
Beslutsunderlag till Avfallstaxa 2023 - underlag för beslut till Gästrike
återvinnare förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige med förklaringar,
konsekvenser, bakgrund och ekonomiska förutsättningar.
Frågor och svar om avfallstaxan. Allmänna frågor och svar som har
sammanställts.
Protokoll från Gästrike återvinnare förbundsfullmäktige från 2022-09-29,
med taget beslut gällande avfallstaxa 2023.
Inlägg
Martin Sund Svensson (V), Marit Rempling (C), Madelene Håkansson (MP),
Dan Brodin (KD), Joel Strömner (SD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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AVFALLSTAXA 2022 2023
FÖR GÄVLE, HOFORS, OCKELBO, SANDVIKEN OCH ÄLVKARLEBY

Förslag till avfallstaxa för 2023
Utgår från 2022 års avfallstaxa och de taxor och text som föreslås att ändras är
överstyrkna med rött. 2023 års förslag står till höger om 2022 års värde i en röd ruta med
svart text.
Den slutliga versionen av 2023 tas fram när respektive kommunfullmäktige har beslutat
om avfallstaxan för 2023.
Med reservation för ev. tryckfel.
Se även tillhörande beslutshandling och tjänsteskrivelse som förklarar bakgrund, orsaker
och konsekvenser för kunderna.

Tillsammans för en
värld som räcker längre

34
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2023 - gäller alla sidor

TILLSAMMANS SKAPAR VI
VARDAGENS MILJÖHJÄLTAR FÖR
EN VÄRLD SOM RÄCKER LÄNGRE

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
sid 5
sid 8
sid 9
sid 10

FÖRORD

AVGIFTER

GRUNDAVGIFT

HÄMTNINGSAVGIFTER

Ockelbo
kommun

RESTAVFALL OCH MATAVFALL
10
11
13
16

Småhus

Flerbostadshus

Säsongsabonnemang

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

Komprimatorer, specialbehållare
och matavfallstank

		
sid 17

TILLÄGGSAVGIFTER VID HÄMTNING
AV HUSHÅLLSAVFALL

17
17
18
18
18
18

Extra hämtning av restavfall och matavfall		
Sanktionsavgifter vid försvårad hämtning
Transportavgifter

Hofors
kommun

Felsorteringsavgifter

Tilläggsavgifter för sjöhämtning
av hushållsavfall

Administrativa avgifter

sid 20

SLAM, FETT OCH LATRIN

21
21
21
sid 22
22
22
23

Gävle
kommun

Hämtning flera gånger i veckan

18

20

Sandviken
kommun

Slam och fett

Fett från restauranger
Latrin

Fosforfällor
ÖVRIGT HUSHÅLLSAVFALL
Trädgårdsavfall

Returpapper och tidningar		
GROVAVFALL, VITVAROR, FARLIGT AVFALL
OCH ELAVFALL

BILAGA: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
sid 26
sid 27
sid 28

Övergripande styrning

Grundavgift och hämtningsavgift
Förutsättningar för abonnemang
i miljöstyrande taxan

sid 29
sid 31
sid 32
sid 33

Fastighetsinnehavare
Om betalning

Om ansvar för abonnemang och avgift
Försvårad hämtning

35

Älvkarleby
kommun
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BESLUTAD AV
KOMMUNFULLMÄKTIGE I:
Gävle kommun

2021-10-25, § 5

Hofors kommun

2021-12-15, § 133

Ockelbo kommun

2021-10-18, § 62

Sandviken kommun

2021-09-20, § 145

Älvkarleby kommun

2021-10-27, § 7

Denna taxa träder i kraft, 2022-01-01
Alla priser är inkl. moms

Nya datum enligt beslut
hösten 2022

2023-01-01

AVFALLSTAXAN ÄR BESLUTAD i respektive medlemskommuns fullmäktige under hösten 2021.
FASTSTÄLLD EFTER BESLUT av förbundsfullmäktige 2021-06-17, § 21
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Våra olika avgifter baseras på

DITT VAL AV ABONNEMANG

37
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Avgifter
Ett abonnemang består alltid av en fast
grundavgift och en rörlig hämtningsavgift.
AVFALLSTAXAN ÄR MILJÖSTYRANDE
och avgifterna för sorterat avfall är
betydligt lägre än för osorterat avfall.
TIDNINGAR, FÖRPACKNINGAR, GLAS och
farligt avfall ska alltid sorteras ut.

Grundavgift

ALLA BELOPP ANGES i kronor och är
inklusive 25 procent moms.

Grundavgiften är en fast avgift och betalas av alla
fastighetsinnehavare och verksamheter per år/säsong.
Skatteverkets taxeringskoder för fastighetstyper styr
vilken grundavgift som gäller.

ÖVERGRIPANDE STYRNING AV avfallstaxan,
villkor för abonnemang, fastighetsinnehavare, betalning samt övriga förklaringar
framgår i allmänna bestämmelser, sid 26
och framåt.

TYP

RÄKNEEXEMPEL FÖR TVÅ VANLIGA ABONNEMANG
TOTAL ÅRLIG AVGIFT FÖR ETT SMÅHUS - en/tvåfamiljshus med hämtning varannan vecka av
ett 140 liters kärl sorterat restavfall samt ett 140 liters kärl med matavfall.
Grundavgift

1 300 kr

Hämtningsavgift sorterat restavfall och matavfall

1 103 kr

1 203 kr

Summa

2 403 kr

2 503 kr

52 000 kr

Hämtningsavgift sorterat restavfall

29 268 kr 33 855 kr

DEFINITIONER

NÅGOT NÖDVÄNDIGT ONT SOM SKA MÄRKAS SÅ LITE SOM MÖJLIGT. GÖR TVÄRT OM!
LYFT FRAM DET OCH SATSA LITE EXTRA I STÄLLET OCH LÅT DET STICKA UT. LITE FINARE
MATERIAL, LJUSA FÄRGER PÅ INSIDAN, BRA!

TIPS 2
Exempel med radhus. Ju mer matavfall
och förpackningar som sorteras ut desto
mindre restavfallskärl behövs. Då blir det
både billigare och bättre för miljön!

395 kr

De rörliga avgifterna avser kostnaderna för kärl, tömning,
transport och behandling. I avgiften ingår även papperspåsar och påshållare för hushållens insamling av matavfall.

SE INTE ÅTERVINNINGSRUMMET SOM

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

395 kr

Verksamhet

Rörliga hämtningsavgifter

81 732 kr 85 855 kr

TIPS 1

Fritidshus

*Verksamheter betalar för återvinningskort för att besöka återvinningscentraler.

464 kr 0 kr

Summa

695 kr

I grundavgiften ingår bemannande återvinningscentraler för sorterade grovsopor och farligt
avfall för privata hushåll*, samt insamling av returpapper från allmänna gemensamma
insamlingsplatser ex. återvinningsstationer. Därtill ingår övergripande kostnader för
planering, kundtjänst, information, administration och lokaler.

S

Grundavgift (1 300 kr x 40 radhus)

1 300 kr

Hyreshus, per lägenhet

I GRUNDAVGIFTEN INGÅR:

TOTAL ÅRLIG AVGIFT FÖR MÅHUS - i form av t.ex radhus med 40 hushåll, med hämtning
varje vecka av tre 660 liters kärl för sorterat restavfall och två 240 liters kärl för matavfall.

Hämtningsavgift matavfall

KR/ÅR ELLER SÄSONG

Småhus, per hushåll

RESTAVFALL ÄR SÅDANT hushållsavfall

som återstår sedan grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, förpackningar och matavfall har sorterats ut.
MATAVFALL ÄR HUSHÅLLSAVFALL som det
går att göra biogas och biogödsel av.
Matavfallet ska vara fritt från felsortering av plast, glas, metall och liknande.

38

OSORTERAT, BLANDAT RESTAVFALL och

matavfall slängs i samma avfallsbehållare. Denna taxa är högre än när
restavfallet och matavfallet utsorteras
var för sig. Blandat avfall ska vara fritt
från felsorteringar.

I HÄMTNINGSAVGIFTEN
INGÅR:
hämtning och behandling av dina
hushållssopor, det vill säga tömning
av ditt kärl och transporter till
behandling.
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Hämtningsavgift för

SMÅHUS

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

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

ABONNEMANG SORTERAT

Kunden väljer själv sätt att
sortera ut det kostnadsfria
matavfallet, antingen via
abonnemang sorterat eller via
abonnemang hemkompost.

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

De småhus som sorterar sitt avfall,
har minsta storleken och hämtning
var fjärde vecka får ingen höjning
alls. De med hämtning var tredje
månad får en sänkning med 100 kr/
år. Övriga får en höjning på mellan
ca 4-7%

De flerbostadshus som sorterar sitt
avfall väl gynnas av att matavfallet
blir kostnadsfritt. Avgiften för
restavfall höjs mellan 11-17% och är
miljöstyrande.

Varannan
vecka

Var fjärde
vecka

Var tredje 		
månad

140 l

1 103 1 203

762

Kärl

190 l

1 452 1 626

977 1 029

Kärl

360 l

2 985 3 252

-

-

-

871 1 138

-

-

Gemensam hämtning

HÄMTNINGSAVGIFT FÖR

flerbostadshus

Avgifterna avser kostnaderna för kärl,
tömning, transport och behandling.

Kärl

I AVGIFTEN INGÅR även papperspåsar och
påshållare för hushållens insamling av
matavfall. Papperspåsar finns enklast att
beställa på vår hemsida eller hos kundservice. Till underjordsbehållare ingår
avgiften för insatssäckar. Avgiften är per
behållare och år.

478 378
-

AVGIFTERNA GÄLLER FÖR flerbostadshushåll (radhus, flerfamiljshus, lägenheter och
verksamheter med avfall jämförligt med
hushållsavfall).
VID HÄMTNING MER än en gång per vecka
används tilläggsfaktor enligt tabell
Hämtning flera gånger i veckan sidan 18.

ABONNEMANG HEMKOMPOST

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

Beloppen gäller kronor/år.

Typ
Volym
			

Typ 		
Volym
				

Varannan
vecka

Var fjärde
vecka
762
977 1 029

RESTAVFALL

Var tredje 		
månad

Kärl

140 l

Kärl

190 l

1 103 1 203
1 452 1 626

Kärl

360 l

2 985 3 252

-

-

-

871 1 138

-

-

Gemensam hämtning

TIPS

Konsekvenser flerbostadshus

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

Typ
Volym
			

Matavfallet är
kostnadsfritt, du betalar
bara för restavfallet.

Konsekvenser småhus som sorterar

478 378
-

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

Varannan 		
vecka

190 l

2 787 3 252

1 394 1 626Ju mer matavfall och förpackningar

Kärl/Säck		

360 l < 240 l

5 854 6 504

Kärl		

660 l

Container		

4 m3

52 142 59 442

Container		

6 m3

69 523 79 256

Container		

8m

3

86 904 99 071

43 452 49 535

Bottentömmande
Underjordsbehållare		

< 3 m3

46 167 52 631

23 084 26 315

Underjordsbehållare		
Bottentömmande

< 5 m3

57 031 65 015

28 515 32 508

2 927 3 252som sorteras ut desto mindre

9 756 11 285

restavfallskärl behövs, och då blir
4 878		 5 642
det billigare.
26 071 29 721

34 762		 39 628

Beloppen gäller kronor/år.

Varannan 		
vecka

140 l			

3 531 4 211

Kärl

190 l			

4 646 5 691

Kärl

360 l			

8 059 9 756

-			

2 787 3 984

Typ 		

39

TIPS

Kärl		

MATAVFALL

Kärl

Gemensam hämtning

Varje
vecka

Volym

Varje

				

vecka

Kärl		

140 l

116

Kärl/Säck		

190 l

178

Kärl		

240 l

Underjordsbehållare		
Bottentömmande

< 0,8 m

3

Varannan 		
vecka

0

58 0

0

89 0

232 0
1 500 0

116		 0
750 0

Matavfallshämtning är
kostnadsfritt för småhus,
flerbostadshus och
verksamheter när det
hämtas i samband med
ordinarie hämtning enligt
ett valt abonnemang med
utsortering av matavfall.
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OSORTERAT, BLANDAT RESTAVFALL OCH MATAVFALL

Konsekvenser för de som inte sorterar:

Beloppen gäller kronor/år.
Typ 		
Volym
				

Varje
vecka

Kunder som inte sorterar ut sitt
matavfall utan lägger det i samma
behållare som restavfallet får betala
upp till 3,5 gånger så mycket som de
som sorterar. Det kallar vi miljöstyrning.

Varannan 		
vecka

Kärl		

190 l

9 292 11 382

4 646		 5 691

Kärl/Säck		

360 l < 240 l

16 119 19 512

8 059 9 756

Kärl		

660 l

26 342 33 854

13 171		 16 927

Container		

4 m3

142 039 178 327 71 019 89 164

Container		

6 m3

188 967 237 769 94 483		 118 885

Container		

8m

3

235 895 297 212 117 948 148 606

Underjordsbehållare		

<3m

3

128 702 157 892 64 351 78 946

Underjordsbehållare		

< 5 m3

158 033 195 045 79 017 97 523

Säsongsabonnemang

TIPS

SÄSONGSABONNEMANG FÖR PRIVATHUSHÅLL
Hämtning från fritidshus som är privathushåll under fritidssäsong,
vecka 20-37 eller vecka 50-15. Priserna för kärl avser per säsong.

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

Sorterat
Två kärl ingår, ett kärl för restavfall och ett 140 l kärl för matavfall.
Beloppen gäller kronor/säsong.
Typ 			

Volym

					

Varannan 		
vecka 		

Kärl			

< 190 l

581

650

Gemensam hämtning			

-

348

455

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

< 190 l

581 650

Gemensam hämtning			

-

348 455

Osorterat

TIPS

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

Volym

					

40

Varannan 		
vecka 		

Kärl			

< 190 l

Gemensam hämtning			

-

Om du har ett osorterat
abonnemang betalar du mer än de
Varannan 		
som sorterar. Att sortera är billigare
vecka
eftersom det är bättre för miljön.
681 1 050
448 855

14 / AVFALLSTAXA 2022

AVFALLSTAXA 2022 / 15

SÄSONGSABONNEMANG FÖR VERKSAMHETER
HÄMTNING FRÅN VERKSAMHETER som
bedrivs under fritidssäsong utgår från
hämtningsavgifterna för flerbostad.

DÄRTILL BETALAS EN administrativ avgift
för hantering av uppehåll i hämtningen på
300 kr/tillfälle.

TAXAN BERÄKNAS SOM en andel av antal
veckor på året som verksamheten har öppet.
Minst 10 veckors hämtning vid beställning.

TILLFÄLLIGA VERKSAMHETER
GÄLLER TIDSBEGRÄNSADE VERKSAMHETER
och hushållssopor. Vid hämtning i containrar är avgiften för hyra, utställning och
tömning exklusive behandling. Hyra för
max 14 dagar.

VID HÄMTNING I SÄCK eller kärl är avgifterna för både hämtning och behandling
och gäller för hämtning vid ett och samma
hämtställe där hämtningsfordonet kan lasta
alla säckar samtidigt.
Beloppen gäller kronor/tillfälle.

Typ
Dagar
			
Container < 20 m3
Container > 20 m
Hyra per dag

3

Utställning, hyra och hämtning
kr/st

Behandling 		
kr/ton

1

2 045 2 500

1 450		 1 950

1

2 690 3 200

1 450 1 950

>1

Säck/kärl vid ett och samma hämtställe100

100 200
ingår

100

-

ingår

41
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KOMPRIMATORER, SPECIALBEHÅLLARE
OCH MATAVFALLSTANK

Tilläggsavgifter vid
HÄMTNING AV HUSHÅLLSAVFALL

Kostnad för köp av behållare, installation, hyra eller leasing
ingår inte i avgiften för hämtning och behandling.

Tilläggsavgifterna utgår för tjänster som omfattas av det kommunala
renhållningsansvaret, men som inte ingår i taxekollektivet. Ordinarie
avgift för hämtning och behandling av hushållsavfall tillkommer.

NORMALT TÖMNINGSINTERVALL ÄR normalt upp till var 14 dag. Förbundet har rätt att
besluta om längre hämtningsintervall än 14 dagar, dock längst 4 veckor.
Typ 			
				

Hämtning
kr/tillfälle

Behandling		
kr/ton 		

Restavfall			

1 399 1 700

Matavfall			
Blandat restavfall och matavfall			

1 399 1 700
1 399 1 700

1 450 1 950
1 830 2 250

Matavfallstank			

2 358 3 500

710 850

710

EXTRA HÄMTNING AV RESTAVFALL OCH MATAVFALL

850

Avgiften gäller antingen vid ordinarie hämtningstillfälle, till exempel
extra säck, eller vid annat tillfälle än ordinarie och då ska även framkörningsavgift på 360 kr betalas. Beloppen gäller kronor/behållare.
420
Typ
Volym
			

TIPS

Behöver du ofta extrahämtning
kan det vara läge att se över ditt
abonnemang eller möjligheterna att
Osorterat blandat 		
sortera ditt avfall bättre. Kontakta
rest-/matavfall
vår kundservice på 020-63 00 63 så
150		 200
hjälper vi dig.
200		 250

Sorterat
rest-/matavfall

Fritidskärl, per tillfälle

< 240 l

150

Fritidskärl, per tillfälle

> 240 l

200

Kärl

< 240 l
< 240 l

100 150
150 200

250

Säck
Kärl

360 - 660 l

200 250
1 000 1 250

500

Container/underjordsbehållare
bottentömmande

< 8 m3

375
2 500

Översopor, halva avgiften för extra hämtning

SANKTIONSAVGIFTER VID FÖRSVÅRAD HÄMTNING
Avgiften tillkommer vid försvårande hämtningsförhållanden, som tex. långa dragvägar,
hissar mm. Avgiften tas ut efter beslut av förbundet. Se mer detaljerad information i föreskrifterna.
Beloppen gäller kronor/behållare och år.
Sanktion per kärl/år
Varje
Varannan
Var fjärde
vid överträdelse av
vecka
vecka
vecka
föreskrift				

”Det är vi som kommer och tömmer kärlen. En väl fungerande
hämtningsplats ger en säkrare
och tryggare hämtning för oss
och er”

Dragavstånd > 10 m

2 500 3 000

1 250 1 500

Dragavstånd > 20 m

5 000 6 000

2 500 3 000

625 750
1 250 1 500

Hinder dragväg

5 000 6 000

2 500 3 000

1 250 1 500

Sanktion per hämtningsVarje
Varannan
Var fjärde
tillfälle vid överträdelse
vecka
vecka
vecka
av föreskrift				

Klara och Amanda är två av våra
sammanlagt 60 chaufförer. De hämtar
mat- och restavfall på ungefär 100
hämtningsplatser varje dag.

Säsongs-		
hämtning
varannan v.

Transportväg för
hämtningsfordon

5 000 6 000

2 500 3 000

430 500
860 1 000
860 1 000

Säsongs-		
hämtning
varannan v.

1 250 1 500

860		 1 000

Vid försvårande hämtningsförhållanden kan ytterligare avgifter tillkomma för att lösa hämtningen
efter beslut från förbundet. Avgifter baseras på timpris och övriga merkostnader.

42
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TIPS
Tänk på att avfallet ska vara fritt från
felsortering vad gäller matavfall,
farligt avfall, tidningar och förpackningar. Hitta mer information om
hur du sorterar på vår hemsida
www.gastrikeatervinnare.se.
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HÄMTNING FLERA GÅNGER I VECKAN
Vid hämtning oftare än en gång per vecka tillkommer en tilläggsfaktor.
Tilläggsfaktorn multipliceras med avgift för hämtning varje vecka. Gäller för
abonnemang med hämtning av restavfall, matavfall, blandat restavfall, fritid
och placeringstillägg.
Intervall			

Faktor		

2 gånger per vecka			

2,5

3 gånger per vecka			

4

4 gånger per vecka			

6

5 gånger per vecka			

7

TRANSPORTAVGIFTER
Avgiften tillkommer vid extra transporter utöver vanliga hämtningsintervall.
Transportavgift vid t.ex. extra hämtning utöver ordinarie hämtning

kr/hämtställe/tillfälle

Utkörning/intagning av max 2 kärl eller övrigt material 		

360

420

Utkörning/intagning av fler än 2 kärl, per st

205

250

Utkörning/intagning av container		

975

1 250

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

kr/hämtställe och st		

Hushållsavfall		

400		

Grovsopor		

2 000

TILLÄGGSAVGIFTER FÖR SJÖHÄMTNING AV HUSHÅLLSAVFALL
Utöver nedanstående tilläggsavgift för sjöhämtning av hushållsavfall tillkommer
hämtningsavgift per behållare enligt tabellerna för säsongsabonnemang, sid 13-14.
			

kr/hämtställe och år		

Enskild hämtning 		

12 000		

Av förbundet arrangerad gemensam hämtning		

450

1 125

ADMINISTRATIVA AVGIFTER
Typ			

kr/tillfälle/st		

Nytt abonnemang/ägarbyten/uppehåll			

300

Påminnelseavgift			
Handläggning förlängt hämtningsintervall slam			

Uppehåll i hämtning fritid/småhus

60
500 700

400/600
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FETT FRÅN RESTAURANGER
Avgift för hämtning och återvinning av fett (frityrolja, stekfett, matolja och annat fett)
från restauranger och liknande. Avgiften inkluderar behållare, transport och återvinning.
Avgiften är den avgift som entreprenören högst får ta ut.

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

Avgift för tömning inklusive behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar (slamavskiljare/slutna tankar) och fett från fettavskiljare.
Typ 		
		
Transport		
avgift
		
kr/tillfälle

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

3

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

Tilläggsavgifter
Extratömning inom 4 vardagar

3

Slam
tömning och
behandling
kr/ton

431 496

436 470

656

1 100

436 470

656

407 468

436 470

656

805 926

436 470

656

1 100
1 100
1 100

1 449 1 666

436 470

656

1 100

431 496

436 470

656

1 100

-

Slangdragning 20-30 m

-

Slangdragning 31-40 m

135 155

-

Slangdragning 41-50 m

203 233

-

Slangdragning över 50 m

566 651

-

Telefonavisering

170 196

-

Tömning inomhus (fettavskiljare)

431 496
556 639

-

Extratömning under helg

Spolning av fettavskiljare med spolbil i

-

samband med tömning				
329 378

-

Lyft av tungt lock som kräver extra personal

453 521

-

700

Per behållare, gemensam hämtning			

555		

655

Separettunnor med GÅ dekal			

500		

600

Extra personal

-

418 481

Spolbil (kombi)

-

1 314 1 511

Slamsugningsbil

-

1 089 1 252
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Hämtning och kr/tillfälle

Filtermaterial i säck/kasset		

1 200		

Löst filtermaterial som hämtas med slamsugningsfordon

2 200

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

-

Hinder för tömning

600		

Typ		

kr/tim

1 609 1 850
3 524 4 053
68 78

kr/behållare

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

1 076 1 237

kr/tillfälle

		

Per behållare, enskild hämtning			

FOSFORFÄLLOR

Fett
tömning och
behandling
kr/ton		

453 521

Extratömning inom 24 h på vardagar

6,32		

Typ

SLAM OCH FETT

Ordinarie schemalagd tömning anläggning > 8,1 m3

kr/kg (max)		

Fett (frityrolja, stekfett, matolja och annat fett)		

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

LATRIN
Avgiften inkluderar behållare, hämtning och behandling under sommarsäsongen.
Bara de tunnor som förbundet tillhandahåller får användas. Övrig tid debiteras
framkörningsavgift och tömningsavgift enligt tabell på sid. 18.

Slam, fett och latrin

Ordinarie schemalagd tömning anläggning <8 m3

Typ		

TIPS

500
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DINA MATRESTER ÄR EN
DEL AV ETT FANTASTISKT
LOKALT KRETSLOPP!
NÄR DU SORTERAR ditt matavfall och lägger det i den
bruna påsen i det bruna kärlet är du med och bidrar
till ett helt fantastiskt lokalt kretslopp.

Övrigt hushållsavfall

SOPBILEN ÅKER NÄMLIGEN till biogasanläggningen i
Forsbacka med ditt matavfall. Där omvandlas det till
biogas och biogödsel. Biogasen är ett fossilfritt bränsle
som driver de sopbilar som hämtar ditt matavfall.

Övrigt hushållsavfall utöver restavfall, matavfall,
latrin, slam och fett ingår i detta kapitel.

TIDNINGAR OCH RETURPAPPER.
Returpapper definieras som ”kommunalt
avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper”. Tidningar definieras som tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och
liknande produkter av avfall.

ELAVFALL KAN innehålla freoner, metaller
som kvicksilver, kadmium och bly och
andra ämnen som är skadliga för människor
och miljön.

GROVAVFALL ÄR SÅDANT som normalt finns
i ett hushåll, men som inte ska kastas med
restavfallet på grund av risken för skador,
storlek eller att avfallet innehåller farliga
ämnen. Till grovavfall räknas bland annat
möbler, cyklar, leksaker, kläder mm.
Det är olagligt att dumpa trädgårdsavfall i skogen. Det miljömässigt
bästa är att ta hand om det i din
egen trädgård.

BIOGÖDSLET SPRIDER LOKALA bönder på sina åkrar
för att återföra viktiga näringsämnen till jorden.
Biogödsel innehåller dessutom fosfor, ett av de
ämnen som på sikt riskerar att ta slut.

FARLIGT AVFALL UTGÖRS av bland annat
färgrester, motoroljor, lysrör bekämpningsmedel och vissa rengöringsmedel.
För miljöns skull är det viktigt att hantera
farligt avfall rätt.

TRÄDGÅRDSAVFALL ÄR t.ex. löv, kvistar,
gräsklipp, vissna blommor och fallfrukt.

ALLA PRODUKTER MED sladd eller batteri
ska lämnas som elavfall när de är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i
många produkter. Hela produkten ska då
lämnas in.

Privatpersoner kan utan avgift lämna sitt grovavfall, farligt
avfall, elavfall och trädgårdsavfall till någon av återvinningscentralerna. Hämtning kan beställas mot avgift enligt nedan.
För företag, kontakta kundtjänst.

GROVAVFALL, VITVAROR, FARLIGT AVFALL OCH ELAVFALL
Typ

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

Per enfamiljshus och säsong		

Kärl

360 l

700

Farligt avfall från hushåll
Smått elavfall
		
		

TIDNINGAR OCH RETURPAPPER

Var fjärde vecka 		

420

< 100 l

120 150

Behållare som
215 250
förbundet
tillhandahåller		

Framkörningsavgift på 360 kr tillkommer per beställning för Grovavfall, Vitvaror, Farligt avfall och Elavfall.

Avgift för hämtning och behandling.
Kronor/kärl/år

140 l

Rörlig avgift
Pris per enhet

Varje
vecka

Varannan
vecka

1 800

900

kr/år

Grovsopor, vitvaror,
per st
120 150
löst elavfall (max 5 m3)					

Typ

Kärlstorlek
		

Volym

			

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

Var fjärde
Budning		
vecka			
450

125

190 l

1 800

900

450

125

370 l

2 400

1 200

600

125

660 l

3 000

1 500

750

125

650
Farligt avfall: Volym upp till 100 liter, i förpackningar om max 20 liter.
Grovsopor får inte innehålla farligt avfall, tryckimpregnerat trä, elektronik,
batterier, asbest, bildäck, bilar eller hushållssopor.
Vitvaror får inte blandas med övriga grovsopor.

45

-		
685 800

Vid större mängder av dessa avfallsslag eller företag, kontakta kundtjänst
på e-post info@gastrikeatervinnare.se
eller telefon 020-63 00 63.
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Förklaringar och övergripande
REGLER FÖR HUR TAXAN SKA SÄTTAS
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Grundavgift och
hämtningsavgift

Behållare

GRUNDAVGIFTEN BETALAS AV alla hushåll
och verksamheter.

KÄRL AV ANDRA storlekar som finns hos
fastighetsinnehavare sedan tidigare ska
användas.

I taxan finns avgifter för insamling och behandling av avfall med kommunalt ansvar.

Allmänna

bestämmelser

I GRUNDAVGIFTEN FÖR hushåll ingår möjligheten att nyttja återvinningscentraler
(möjligheten att lämna den del av hushållsavfallet som är grovsopor och farligt avfall). Dessutom finansierar grundavgiften
insamlingen av returpapper från
allmänna insamlingsplatser ex.
återvinningsstationer, information,
planering och administration.

Ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Gävle,
Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun ligger hos
kommunalförbundet Gästrike återvinnare.
Gällande bestämmelser för hanteringen av avfall med kommunalt
ansvar finns i Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors,
Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. Föreskrifterna finns
på webben: www.gastrikeatervinnare.se

I GRUNDAVGIFTEN FÖR verksamheter ingår
information, planering och administration,
samt möjligheten att på återvinningscentraler lämna med hushållsavfall jämförligt
avfall (t.ex. kasserade möbler från personalutrymme).

ÖVERGRIPANDE STYRNING

I HÄMTNINGSAVGIFTEN BETALAR kunden
för hämtning och behandling av sitt hushållsavfall. Nivån på hämtningsavgiften
beror på val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall.

Gästrike återvinnare föreslår taxesättning som beslutas av
medlemskommunernas fullmäktige.

Följande beslutsvägar och delegeringar gäller:
> Kommunfullmäktige beslutar om den kommunala avfallstaxan minst vart fjärde år.
> Förändringar av större principiell karaktär som behöver göras
		 oftare än vart fjärde år ska beslutas av kommunfullmäktige.
> Om en ändring av avfallstaxan är av principiell karaktär fastställs 			
		av förbundsstyrelsen.
> Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa avfallstaxan i samband 			
		 med beslut om budget, enligt mandat nedan.

Avfallstaxan ska utformas på ett sådant sätt att följande principer följs:
> Bidra till att styra mot målen i avfallsplanen (Miljöbalken 27 kap 5§) och vara
		 utformad så att incitament ges till ökat kundengagemang med förbättrad
		 arbetsmiljö och miljöriktigt beteende som följd.
> Finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret.
> Successivt anpassas till de ökade miljökrav som tillkommer i alla led
		inom avfallshanteringen.
> Vara tydlig och enkel att tillämpa och kommunicera.
> Följa likabehandlingsprincipen så att lika avgifter tas ut för samma tjänster i
		samtliga medlemskommuner.
> Bestå av en grundavgift och en hämtningsavgift och i vissa fall en tilläggsavgift.
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Avgiften beror också av vilken storlek på
behållare som kunden väljer. Förbundet
tillhandahåller följande storlekar:
140 liter, 190 liter, 360 liter och 660 liter.

Övrigt
Avgiften bestäms vidare av till exempel
antal hämtningar eller tömningar, antal
behållare, brunnsstorlek samt väg till
hämtningsstället eller tömningsstället.
AVGIFTER FÖR TILLÄGGSTJÄNSTER utgår
för tjänster som ingår i det kommunala
renhållningsansvaret men som inte nyttjas
av taxekollektivet som helhet och därför
inte ingår i de ordinarie avgifterna för
hämtning.
OM EN AVGIFT för avfall med kommunalt
ansvar saknas i denna avfallstaxa beslutas
avgiften av förbundet och utgår från närmast jämförbar taxa.
DEFINITIONER AV VANLIGA begrepp förklaras i bilaga i de lokala föreskrifterna om
avfallshantering. Föreskrifterna finns på
webben: www.gastrikeatervinnare.se
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Abonnemang hemkompost

> Allt matavfall ska komposteras under hela året. Undantag från
		 detta kan medges i särskilda fall.
> Kompostering ska ske så att ingen olägenhet för människors hälsa eller
		miljön uppkommer.

Förutsättningar för abonnemang i miljöstyrande taxan

> Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker.

Fastighetsinnehavare ska välja något av följande tre abonnemang för
hantering av sitt hushållsavfall:

> Fastighetsägaren ansvarar för att ta hand om den färdiga komposten
		 på den egna fastigheten.

> Sorterat: Matavfall och restavfall läggs i separata behållare.
		 All sortering måste ske i enlighet med anvisningar från förbundet.

> Matavfall får inte läggas i brännbara hushållssopor.

> Hemkompost: Matavfallet komposteras på den egna fastigheten enligt
		 anvisningar från förbundet. Hämtning utförs endast av
		 behållare med sorterat restavfall.

> Gästrike återvinnare kan komma att göra kvalitetskontroller för att
		 säkerställa en hög renhetsgrad på restavfallet.

> Osorterat: Matavfall och restavfall läggs i samma behållare som
		 hämtas av förbundet.

> I osorterat restavfall görs ingen sortering av restavfall och matavfall
		 utan dessa delar läggs i samma behållare.

Abonnemang osorterat

DEN SOM INTE gör ett aktivt val, tilldelas av förbundet abonnemang osorterat.
Följande förutsättningar framgår i informationen som fastighetsinnehavaren får innan
abonnemangsvalet.

> I osorterat restavfall får inte farligt avfall, elavfall, batterier eller grovsopor lämnas.
> I osorterat restavfall får inte förpackningar av papper, plast, glas och metall lämnas.

OM FASTIGHETSÄGAREN EJ uppfyller följande angivna förutsättningar för abonnemang
sorterat och hemkompost, så har Gästrike återvinnare rätt att ta ut en felsorteringsavgift
och i förlängningen att klassa om abonnemang sorterat eller abonnemang hemkompost till
abonnemang osorterat.

FASTIGHETSINNEHAVARE

Abonnemang sorterat

Småhus

Fastighetsinnehavaren betalar hämtningsavgift för valt abonnemang samt
grundavgift för hushåll och verksamheter i fastigheten enligt nedan.
Grundavgiften styrs av Skatteverkets taxeringskoder för fastighetstyper.

> Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet.
		 Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall.

Till småhus räknas:
a) Privatägt enfamiljshus (fristående hus eller kedjehus) med eget abonnemang för 		
		hushållsavfall.

> Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när matavfall och övrigt
		 sorterbart material, t.ex. förpackningar (papper, plast, glas och metall), farligt avfall
		 och grovsopor, också sorterats ut.

b) Enfamiljshus (fristående hus eller kedjehus) i bostadsrättsförening eller samfällighet

Hyreshus

> Förbundet kan medge undantag helt eller delvis från detta i särskilda fall (till exempel
		 vid rastplatser och andra ställen där många människor nyttjar avfallsbehållarna och
		 det inte är sannolikt att en tillräckligt hög renhet på det utsorterade matavfallet		
		kan uppnås).

Till hyreshus räknas:
a) Alla hyreslägenheter utom hyresrätt i radhus.
b) Bostadsrätt i lägenhet utom radhus, kedjehus eller fristående hus.

> Förbundet kommer att göra kvalitetskontroller för att säkerställa
		 en hög renhetsgrad på både matavfallet och restavfallet.

		
		

> Fastighetsägaren ansvarar för att hushållssoporna sorteras enligt anvisningarna.
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FÖR HUSHÅLL i speciella boenden som inte har full boendestandard, till exempel
studentkorridorer och äldreboenden, betalar fastighets innehavaren max fem 		
grundavgifter per fastighet.
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Fritidshus

Till fritidshus räknas hus som används för rekreation och inte är permanentbostad.
> Koloniföreningar betalar max fem grundavgifter.

Verksamheter

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel
företag, skolor och institutioner.
Grundavgift för verksamhet beräknas i varje enskilt fall utifrån följande riktlinjer:
> Antal hämtställen från verksamheten.
> Vissa verksamheter betalar ingen grundavgift. Det gäller fiskevårdsområden,
		 badplatser och liknande, samt kvarterslokaler.
FÖR BOENDEFORMER OCH verksamheter som inte regleras ovan avgör förbundet vilken 		
grundavgift som tillämpas.
NÄR TVÅ ELLER flera fastigheter delar avfallsbehållare eller har gemensam hämtning
av avfall ska varje hushåll betala en grundavgift.

OM

2 PÅSAR MATAVFALL =
1 KM MED SOPBILEN

BETALNING
Avgift får tas ut enligt Miljöbalken SFS 1998:808, 27 kap. 4-6 §,
för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg.
AVGIFTER ENLIGT DENNA taxa betalas till
förbundet.
SAMTLIGA PRISER I taxan är inklusive
mervärdesskatt.
PÅ FÖRHAND BERÄKNADE avgifter ska
erläggas vid de tidpunkter som anges på
fakturan.
BETALAS INTE DEBITERAD avgift inom
tid som anges på fakturan tillkommer en
påminnelseavgift samt dröjsmålsränta
enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. Om betalning ändå
inte sker, går ärendet vidare till inkasso.
FÖRÄNDRINGAR SOM BERÄTTIGAR till
lägre avgift påverkar debiteringen från
den första dagen månaden efter det att
ändringen skett.
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ANMÄRKNING MOT FAKTURA ska lämnas
till förbundet inom 14 dagar efter
fakturadatum.
VID NYTT ELLER avbeställt abonnemang
räknas påbörjad kalendermånad som hel
debiteringsmånad.
VID ÄGARBYTE GÄLLER abonnemangsändringen för permanentbostäder från
och med den första dagen i månaden
efter att ägarbytet skett. För fritidsbostäder gäller abonnemangsändringen
för kommande säsong. Om faktura redan
skickats till den gamla ägaren och den
nya ägaren tillträtt, förs abonnemangsändringen in från den första dagen i
nästkommande debiteringsperiod. För
den tid som förflyter mellan ägarbytet
och abonnemangsändringen ansvarar
den tidigare och den nye ägaren för att
reglera avgiften sinsemellan.

NÄR DET GÄLLER samfälligheter och liknande med gemensam behållare enligt
föreskrifterna om avfallshantering ska
avgiften debiteras juridisk person, det
vill säga en organisation med organisationsnummer, om inte annat överenskommits med förbundet.
AVGIFTSSKYLDIGHET GÄLLER ÄVEN vid
de tillfällen då avfallsbehållaren inte
varit tillgänglig vid hämtningstillfället,
inte använts eller varit placerad på annat
sätt än det i abonnemanget specificerade
sättet.
FÖR DE FASTIGHETSINNEHAVARE vars
faktura överlämnats till inkassohantering äger förbundet rätt att se över
och ändra abonnemang. Hänsyn tas till
planering, arbetsmiljö samt kostnader
för utförda tjänster.
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OM ANSVAR FÖR

FÖRSVÅRAD

ABONNEMANG OCH
AVGIFT

HÄMTNING

FÖRSVÅRAD HÄMTNING
Fastighetsinnehavare kan enligt
Föreskrifter om avfallshantering för
Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och
Älvkarleby kommun ansöka om att få
placera hämtställe på ett längre avstånd

Fastighetsinnehavarens ansvar för abonnemang och avgift.
Fastighetsinnehavaren är skyldig att
teckna och ha abonnemang för avfall
under kommunalt avfall. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska
motsvara behovet av borttransport från
fastigheten.
ÖVERLÅTELSE FRÅN FASTIGHETSINNEHAVARE TILL HYRESGÄST SOM ÄR
VERKSAMHETSUTÖVARE
Abonnemang och fakturamottagning
kan överlåtas till verksamhetsutövare, med följande förutsättningar och
förbehåll. I de fall fastighetsinnehavaren
hyr ut hela eller delar av fastigheten till
en verksamhetsutövare och lokalen ska
nyttjas för verksamhet kan abonnemang
och betalningsskyldigheten efter anmälan till förbundet överlåtas till verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren
övertar då samtliga skyldigheter enligt
Föreskrifter om avfallshantering för
Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och
Älvkarleby kommun. Om verksamhetsutövaren inte uppfyller sitt betalningsansvar eller om hanteringen av avfall
inte uppfyller kraven i Föreskrifter om
avfallshantering för Gävle, Hofors,
Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby
kommun avseende utsortering, fyllnadsgrad, underhåll och skötsel av behållare

eller avfallsutrymmen har förbundet rätt
att besluta om att 3 (4) fakturamottagandet och abonnemanget ska överflyttas
till fastighetsinnehavaren. Innan sådant
beslut fattas ska förbundet i god tid
(minst sex månader) underrätta fastighetsinnehavaren om att hyresgästen
missköter sina betalningar eller hanteringen av avfall så att fastighetsinnehavaren får tid på sig att agera gentemot
hyresgästen.
ÖVERLÅTELSE FRÅN FASTIGHETSINNEHAVARE TILL HYRESGÄST SOM ÄR
PRIVATPERSON
Abonnemang och fakturamottagning
kan inte överlåtas till hyresgäst som
är privatperson. Abonnemang som
tecknats före 1 januari 2022 av hyresgäst
som är privatperson gäller tillsvidare.
Om hyresgästen inte uppfyller sitt betalningsansvar eller om hanteringen av
avfall inte uppfyller kraven i Föreskrifter
om avfallshantering för Gävle, Hofors,
Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby
kommun avseende utsortering, fyllnadsgrad, underhåll och skötsel av behållare
har förbundet rätt att besluta om att
fakturamottagandet och abonnemanget
ska överflyttas till fastighetsinnehavaren. Innan sådant beslut fattas ska

förbundet i god tid (minst tre månader)
underrätta fastighetsinnehavaren om att
hyresgästen missköter sina betalningar
eller hanteringen av avfall. Vid ändringar av abonnemang där hyresgäst står
för abonnemanget, överflyttas abonnemanget till fastighetsinnehavaren.
ÄNDRADE ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Vid ändring av ägandeförhållanden för
fastighet ska den avflyttande fastighetsinnehavaren anmäla ändringen till
förbundet i samband med ändringen.
Den tillträdande fastighetsinnehavaren svarar för att teckna nytt abonnemang. Övriga ändringar som påverkar
abonnemanget, betalningsansvaret eller
avfallshanteringen ska snarast anmälas
till förbundet.
UPPEHÅLL I HÄMTNING
Den som beviljas uppehåll från hämtning
av kärl- och säckavfall befrias från hämtningsavgift samt från grundavgift.
BEFRIELSE FRÅN HÄMTNING
Den som beviljas befrielse från hämtning
av kärl- och säckavfall befrias från hämtningsavgift men inte från grundavgift.
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från vägkant än vad som anges i § 11 i
nämnda föreskrift. Ansökan ska göras
till förbundet. Om förbundet beslutar att
medge hämtställe med längre avstånd
utgår en extra avgift för försvårad
hämtning enligt denna avfallstaxa.

Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund
bestående av våra fem medlemskommuner

För en värld som
räcker längre

Tel 020-63 00 63
info@gastrikeatervinnare.se
www.gastrikeatervinnare.se
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Till förbundsstyrelse/-fullmäktige i Gästrike
återvinnare

Avfallstaxa 2023
Sammanfattning av de förändringar som förslaget till avfallstaxan för 2023
innehåller.

Innehåll
1. Förslag till beslut
2. Förslag till avfallstaxa 2023. Förklaring, konsekvenser, miljöstyrning och
kort tillbakablick.
3. Bakgrund och ekonomiska förutsättningar
4. Tidplan för beslut

Hör gärna av er med frågor till:
Maria Qvist, Ekonomichef, 026 - 17 84 87, maria.qvist@gastrikeatervinnare.se
eller Anna-Karin Karlsson, Förbundsdirektör,
anna-karin.karlsson@gastrikeatervinnare.se

Med vänlig hälsning,
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Anna-Karin Karlsson
Förbundsdirektör Gästrike återvinnare

Box 722, 801 28 Gävle
Utmarksvägen 16
gastrikeatervinnare.se
52

026-17 84 87, 076-760 42 74
maria.qvist@gastrikeatervinnare.se
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1. Förslag till beslut
Följande förslag till beslut föreslås:
•
•

Föreslå förbundsfullmäktige att godkänna förslaget till avfallstaxa för 2023
Föreslå förbundsfullmäktige att föreslå kommunfullmäktige i Gävle, Hofors,
Ockelbo, Sandvikens och Älvkarleby kommun att besluta om avfallstaxa för
2023 enligt förslag.

2. Förslag till Avfallstaxa 2023
Sammanfattning
Både nationella mål och regionala mål styr mot ökad sortering och förebyggande
av avfall. Det är också det som styr hur avfallstaxorna sätts. Det ska löna sig att öka
sorteringen och minska på avfallet, både ekonomiskt och miljömässigt.
Självkostnadsprincipen är grunden som förbundets verksamhet inom det
kommunala ansvaret. Avfallstaxan höjs inte med automatik eller något index, utan
justeras bara efter beslut i alla medlemskommuners kommunfullmäktige. Till
skillnad mot en skattefinansierad verksamhet vars intäkter justeras i takt med
medborgarnas löner och befolkningstrend.
Ingen höjning gjordes av avfallstaxan till år 2022. Senaste höjningen gjordes inför
år 2021 och var 2,5 % i snitt.
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Förbundet har enligt rambudget ett kraftigt underskott till år 2023, till följd av
bland annat energikris med ökade drivmedelskostnader och ökade elkostnader.
Därtill ökade behandlingskostnader, hög inflation, höjda index och höjda räntor.
Totalt saknas ca 26 mnkr för att få en ekonomi i balans.
Tydlig miljöstyrning av taxan ger olika konsekvenser för kunderna. Det ska löna sig
att sortera bra och minska på avfallet. I snitt landar justeringarna av avfallstaxorna
på 8 %, men miljöstyrningen gör vissa kunder får ingen höjning alls och andra får
en högre höjning. Flera enskilda taxor ska för sin kategori vara kostnadstäckande,
vilket kan ge kraftigare justeringar. Tex. påverkas kunder med fettavskiljare extra
mycket till nästa år.
Justeringarna motsvarar en intäkt till förbundet på 16 mnkr och finansierar en del
av det totala underskottet på 26 mnkr.
Merparten av alla avfallstaxor har setts över och justerats.
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Med ett kraftigt effektiviserings- och besparingskrav på motsvarande 4 % av
verksamhetens kostnader (ca 10 mnkr) kommer resterande del av underskottet att
täckas och förbundet klarar därmed en ekonomi i balans.
Beslut om avfallstaxan för 2023 fastställs av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige under hösten 2022. Ny taxa för 2023 börjar gälla från 1 januari
2023.
För mera detaljer kring hur avgifterna höjs hänvisas till själva taxedokumentet
”Förslag Avfallstaxa 2023”. Alla justeringar har skrivits in i en kopia av avfallstaxan
för år 2022 med tydliga markeringar och förslag på nya taxor. När alla beslut är
tagna i kommunfullmäktige anpassas avfallstaxan till år 2023.

Förslag till avfallstaxa 2023 samt konsekvenser
Förslagen samt konsekvenserna på avfallstaxa 2023 presenteras
sammanfattningsvis nedan:

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

Höjer de rörliga kostnaderna som kunderna kan vara med och påverka.
En fortsatt miljöstyrning mot att sortera mera och minska avfallet.
Villahushåll/småhus, som har abonnemang sorterat och minsta storleken
140 liter och hämtning och hämtning 1 gång var 4:e vecka får ingen höjning
alls!
De som har kvartalshämtning får en sänkning med 100 kr/år.
En sänkning för
För alla kunder som sorterar ut sitt matavfall oavsett abonnemangstyp
kunder med
(sortering via brunt kärl eller hemkompost) blir den hanteringen och
kvartalshämtning!
hämtningen kostnadsfri.
Kunden betalar bara för restavfallet och det utgör 100 % av
hämtningskostnaden.
De kunder som har mycket restavfall får betala mera, medan de som har
mycket utsortering av matavfall, tidningar och förpackningar gynnas.
Abonnemang osorterat, dvs. där restavfall och matavfall får blandas får en
stark miljöstyrning och fortsatt kraftig ökning.
Gemensam hämtning har setts över och justeras upp, men hämtningen är
fortfarande 30 % lägre än enskild hämtning.
Extrahämtningar innebär ökade transporter och taxorna höjs
Uppehåll i hämtning har setts över och den administrativa avgiften höjs
Ingen höjning av de fasta grundavgifterna.
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Det finns många olika varianter av abonnemang och flera storlekar på kärl och
flera hämtningsalternativ. Nedan ges exempel på några vanligt förekommande
abonnemang:
•
•
•
•
•
•
•

Villor/småhus med enskild hämtning som sorterar: höjning med ca 0–15
kr/mån/hushåll, eller 0–175 kr/år
Villor/småhus med enskild hämtning som sorterar: minsta storleken 140 l,
hämtning 4:e vecka får ingen höjning alls
Villor/småhus med enskild hämtning som sorterar: minsta storleken 140 l,
hämtning kvartalsvis får en sänkning med 8 kr/mån (100 kr/år).
Villor/småhus med gemensam hämtning som sorterar: höjning med 22
kr/mån/hushåll (267 kr/år).
Lägenhet som sorterar bra: höjning med ca 9 kr/mån/hushåll (110 kr/år)
Fritidshus med sortering: höjning med ca 6 kr/mån/hushåll (70 kr/år)
De som inte sorterar får en betydligt större ökning, ca 30-90
kr/mån/hushåll (370-1 045 kr/år) och en tydlig miljöstyrning.

Avfallstaxa för kunder med enskilt avlopp och/eller fettavskiljare:
Taxorna inom enskilt avlopp för slam samt fettavskiljare är taxor som ska
vara kostnadstäckande för den verksamheten. Här har det skett kraftiga
kostnadsökningar de senaste åren som inte har justerats i avgifterna.
Anledningen till kostnadsökningarna är främst ökade kostnader för
behandlingen av fett som är problematiskt.
•

Avgifterna för enskilda avlopp för slam höjs med 15 % på transporterna
(enligt avfallsindex) och 8 % på behandlingen enligt ökade
behandlingspriser. Snitthöjning per tömning på ca 150 kr.

•

Avgifterna för fettavskiljare höjs med 15 % på transporterna (enligt
avfallsindex) och 68 % på behandlingen enligt ökade behandlingspriser.
Snitthöjning per tömning på ca 1 200 kr.

Övriga avfallstaxor:
•
•
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•
•
•

Latrin höjs med 100 kr/behållare. Tex. från 600 kr till 700 kr för enskild
hämtning.
Extrahämtningen blir i snitt 50 kr dyrare per kärl och 250 kr dyrare per
container/bottentömmande. Tex. Kärl upp till 240 l ökar från 100 kr/150 kr.
Extrahämtningen för fritidshus med osorterat ökar från 150 kr/tillfälle till
200 kr/tillfälle.
Övriga transportavgifter, framkörningsavgifter höjs med ca 17-28 %
beroende på typ av transport.
Taxan för tillfälliga verksamheter justeras och blir kostnadstäckande. Gäller
utställning, hyra och hämtning samt behandling. Tex. blir utställning och
hämtning av en stor container 19 % dyrare och behandlingen 35 % dyrare.
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•

•
•

•

•
•
•

Taxan för komprimatorer, specialbehållare och matavfallstank justeras och
blir kostnadstäckande. Gäller hämtning och behandling. Tex. höjs
hämtningsavgiften för restavfall med 22 % och behandlingsavgiften med 35
%.
Sanktionsavgifter vid försvårad hämtning justeras med ca 20 %. Den här
hämtningen har påverkan på arbetsmiljö och tar extra tid att utföra.
Taxan för sjöhämtning har varit kraftigt underfinansierad de senaste åren.
Ökade kostnader för sjötransporter samt underhåll av hämtningsplatser
och pråmar är anledningen. Höjs så att avgifterna de blir kostnadstäckande.
Från 450 kr till 1 125 kr.
Administrativa avgifter justeras delvis. Tex. vid uppehåll i hämtning
innebär att kunderna varken betalar grundavgift eller hämtningsavgift
under uppehållet. För att täcka in administrera kostnader samt att bidra till
att systemet bibehålls höjs avgiften från 300 kr/ uppehållsansökan till 400
kr för fritidshus och 600 kr för småhus.
Hämtning av grovavfall, farligt avfall och elavfall höjs mellan 16-25% med
anledning av ökade transportkostnader.
Taxan för trädgårdsavfall och returpapper är oförändrad.
Förtydligande kring vissa begrepp och mindre redaktionella ändringar.

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

•
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•

Abonnemang sorterat (när hushållet sorterar ut sitt matavfall) är billigare
än abonnemang osorterat (när hushållet inte sorterar sitt matavfall).
Mindre kärl är billigare än större kärl
Det är billigare att ha hämtning mer sällan (till exempel hämtning av
restavfall var fjärde vecka eller var tredje månad)
Vi gynnar de kunder som sorterar ut mycket och har så lite restavfall som
möjligt. Det är väldigt dyrt att bränna restavfallet och ur ett
hållbarhetsperspektiv önskar vi hellre återvinna mera tidningar och
förpackningar samt att göra fordonsgas av matavfallet. Fortfarande är ca
2/3 av det som slängs i restavfallet felsorterat och ett sätt att styra är genom
våra avgifter.
Felsortering och omklassning av avfall debiteras kund för att markera att
sorteringskvaliteten inte är tillfredställande och innebär extra onödigt
arbete för våra chaufförer.
Förbundet kalkylerar med att många kunder kommer att ändra sitt
abonnemang mot ett abonnemang som gynnar bättre utsortering och
minskar på mängden avfall, vilket är önskvärt givet miljömålen. En
konsekvens av det är att det leder till minskade intäkter till förbundet. Det
är beaktat i detta förslag.
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3. Bakgrund och ekonomiska
förutsättningar
Grundavgift och hämtningsavgift
Avfallstaxan består i regel av en grundavgift och en hämtningsavgift*.
Grundavgiften täcker förbundets kostnader för återvinningscentraler, hantering av
farligt avfall kundservice, information, administration, IT, avfallsplanering,
returpapper och lokaler.
I hämtningsavgifterna ingår hämtning (insamling och transport) och behandling
(förbränning eller rötning) av restavfall och matavfall.
Grundavgiften är differentierad utifrån bostadstyp: småhusenheter (en- och
tvåfamiljshus och vissa radhus) hyreshusenheter (lägenheter och vissa radhus),
fritidshus och verksamhet. Det är skatteverkets taxeringskod för fastighetstyper
som är vägledande.
*Det finns även andra taxor och avgifter i avfallstaxan.

Intäkterna ska täcka kostnaderna
Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund och ses som en ”egen kommun” som
ägs av våra medlemskommuner. Enligt kommunallagen ska en kommun ha god
ekonomisk hushållning och balanskravet säger att ett underskott ska återställas
inom tre år.
Avgifterna i avfallstaxan ska ge de intäkter som behövs för att utföra det
kommunala ansvaret för avfall med kommunalt ansvar (tidigare benämnt
hushållsavfall) enligt 15 kapitlet i miljöbalken: hämtning av kommunalt avfall,
driva återvinningscentraler för mottagning av grovavfall och farligt avfall, tömning
av slam från enskilda avlopp och fettavskiljare, informationsarbete mm.
Prisutveckling för ett vanligt villahushåll
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Prisutvecklingen för det minsta kärlet, 140 liter, är 38 % sedan 2010 och det lite
större kärlet på 190 liter har ökat med 40 % sedan 2010. Årsavgiften för ett sorterat
abonnemang med de minsta kärlen, dvs. 140 liter restavfall och 140 liter matavfall,
hämtning varannan vecka är 2 503 kr.
Se figur nedan.
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Ekonomiska förutsättningar.
Förbundets budget för 2022 visar på ett resultat på +0,5 mnkr och en
resultatmarginal på 0,2 %. Inga taxehöjningar gjordes inför år 2022, vilket bidrar
till att förbundets svaga resultat för året.
För att ha en långsiktigt hållbar ekonomi med balans är behovet en
resultatmarginal om ca 2%.
Mycket händer i omvärlden nu med energikriser som påverkar drivmedelspriser
och elpriser, hög inflation, höjda index, högre räntor och ökade behandlingspriser.
Det gör att kostnaderna nu ökar kraftigt mera än normalt. Förbundet har gjort en
rambudget för 2023 som visar på att det saknas ca 26 mnkr till nästa år för att få en
ekonomi i balans.
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Exempel på kostnadsutveckling och prisindikationer (juni 2022):
• Drivmedelspriserna ca + 50 % sedan 1/1-22
• Elpriserna + 200-300 % (jmf. med 2021)
• Hyra +14 % (jmf. med 2021)
• Utsläppsrätter ökar priset på förbränning + 15 % (jmf. med 2021)
• Inflation 8 % (juli 2022)
• Avfallsindex och transportindex ca +10-15 % (sedan 2021)
• Räntor på lånat kapital ökar 0,5-1 procentenheter.
Av de ca 26 mnkr som saknas föreslås att ca 16 mnkr ska täckas med ökade taxor
och resterande 10 mnkr ska täckas genom effektiviseringar, nya affärer och
besparingar.
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Taxeintäkterna på totalen höjs med ca 8 %, men det är stora variationer mellan de
olika taxorna. Miljöstyrningen gör att vissa taxor inte höjs alls, medan andra höjs
mycket mera.
Avfallstaxan ska vara kostnadstäckande. De justeringar som nu föreslås kommer
att täcka delar av de här kraftiga kostnadsökningarna, men inte allt.
Effektiveringsarbete och förbättringsarbete är givna krav på verksamheten och
kommer att vara en förutsättning och en grund i vår verksamhet. Tidigare har
förbundet haft effektiviserings- och besparingskrav på 1 % per år. För att klara
budgeten för 2023 krävs åtgärder motsvarande 4 %.
Förbundet har fått i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att effektivera och
göra besparingar motsvarande 4 % av kostnadsmassan, vilket motsvarar ca 10
mnkr. De åtgärderna kommer att tas med i budgeten för 2023.
Ex. på några större effektiviseringsarbeten som kommer få effekt år 2023 är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bättre system för företagskunder på våra återvinningscentraler
Översyn av effektivitet på återvinningscentraler
Fortsatt arbete med att förflytta avfallet uppåt i avfallstrappan ger lägre
behandlingskostnader
Ökade lastvikter på våra containrar på ÅVC minskar antalet transporter
Fokus på bättre affärer inom marknad
Bättre ruttplanering ger minskade transporter och bättre beläggning på
våra bilar
Mer förebyggande underhåll av bilar och containrar som kostar mycket att
reparera
Fortsatt automatisering av våra kundflöden ger mer tid till annat
kvalitetsarbete.
Mer aktivt arbete med att debitera felsorteringar som idag innebär ökade
behandlingskostnader och extra arbete för våra chaufförer.
Ökad kostnadsmedvetenhet, kompetenshöjning, ständiga förbättringar och
kundfokus.

4. Tidplan för beslut
Dokument ID: 20220916-10033, Revision: 0

Tidplanen för beslutsgången ser ut enligt nedan:
•
•
•

Förbundsstyrelsen föreslås godkänna förslag till avfallstaxa 2023,
15 september 2022
Förbundsfullmäktige föreslås godkänna förslag till avfallstaxa 2023,
29 september 2022
Utskick av beslutsunderlag (beslutshandling + reviderat förslag till
avfallstaxa 2023) till kommunerna under september 2022.
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•
•

Dokument ID: 20220916-10033, Revision: 0

•

Medlemskommunernas kommunfullmäktige beslutar om avfallstaxa 2023,
under oktober/november 2022
Förbundsfullmäktige beslutar om budget 2023 (inkl. de nya avfallstaxorna)
i november 2022
Ny avfallstaxa börjar gälla 1 januari 2023
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Dokumentstatus: Fastställd
Dokument ID: 20220926-10003
Fastställt av: Qvist, Maria

Revision: 0
Granskad av: Fastställt datum:2022-09-26

Frågor och svar om avfallstaxan 2023
Detta PM med frågor och svar är ett komplement till beslutsunderlaget om
avfallstaxan, som ska beslutas i medlemskommunerna under hösten 2022.
Hör gärna av er med ytterligare frågor. Kontaktperson är
Maria Qvist, 026 - 17 84 87, maria.qvist@gastrikeatervinnare.se

Vad ingår i grundavgiften?

Svar: Grundavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaderna för de bemannade
återvinningscentralerna, hanteringen av farligt avfall, returpapper, samt för
planering, information, kundtjänst, upphandling, ekonomi och lokalkostnader.

Vad ingår i hämtningsavgiften?

Svar: Hämtningsavgiften är en rörlig avgift som ska täcka kostnaderna för insamling,
transport och behandling (till exempel rötning och förbränning) av matavfall och
restavfall. Nivån beror på val av abonnemang, behållarstorlek och
hämtningsintervall.

Vad menas med miljöstyrande avgifter/taxa?

Svar: Storleken på avgifterna är ett sätt att öka incitamenten att sortera mera och
minska på avfallet. Det innebär att:
•
•
•
•
•

•

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

Blir det billigare om man sorterar?

Svar: Ja, det är billigare att sortera matavfall än att inte göra det. Det är också
billigare att ha mindre kärl eller hämtning mer sällan. De kunder som sorterar
riktigt bra och har lite avfall får ingen höjning alls.
Väldigt många kunder kan sänka sina kostnader för avfallshanteringen genom att se
över sina abonnemang och beteenden vad gäller sortering.

Box 722, 801 28 Gävle
Utmarksvägen 16
gastrikeatervinnare.se
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026-17 84 87, 076-760 42 74
maria.qvist@gastrikeatervinnare.se
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Hur mycket avfall uppstår i snitt i ett hushåll?

Svar: Det är såklart olika från hushåll till hushåll. Det finns schabloner som Avfall
Sverige har tagit fram. Om man tittar på ett genomsnittligt hushåll, ca tre personer
som bor i ett hus eller lägenhet, är behovet om hushållet sorterar bra att det uppstår
ca 40–50 liter restavfall per vecka, ca 10–15 liter matavfall och ca 60–80 liter
förpackningar per vecka.
De hushåll som sorterar enligt schablonerna kan hålla nere sina kostnader för
avfallshantering bra och får låga justeringar på avfallstaxan.
Det finns många hushåll som har väsentligt mycket mera restavfall än schablonerna
ovan, främst pga. sämre sortering och det kostar betydligt mera. Genom att arbeta
för bättre beteenden och öka sorteringen kommer kostnaderna att sjunka. Bra för
miljön och bra för plånboken.

Vad är det för skillnad i pris på hämtning av restavfall, matavfall
och förpackningar?

Svar: Det är hämtningen av restavfallet som kostar. Hämtningen av matavfallet är
kostnadsfritt och att lämna förpackningar och returpapper till en
återvinningsstation är också kostnadsfritt. I flerbostadshus är det vanligt med
hämtning av förpackningar i närliggande miljörum/återvinningsrum och den
tjänsten är frivillig och ingår inte i avfallstaxan. Nedan jämförs priset för ett 660
liters kärl med restavfall och förpackningar. Matavfallshämtningen sker i mindre
kärl, och är kostnadsfritt.
•
•
•
•

Restavfall, hämtning varje vecka: 11 285 kr inkl. moms/år
Förpackningar, hämtning varje vecka: ca 5 440 kr inkl. moms/år
(obs pris sätts i dec. utifrån index. Detta är ett preliminärt pris)

Lämning av förpackningar och returpapper till en ÅVS: 0 kr/år (gratis)
Matavfall, hämtning varannan vecka: 0 kr/år (gratis)

2023 års förslag på priser. Restavfallet är 107 % dyrare om man väljer att ha köpt
tjänsten med hämtning av förpackningar.

Hur har avfallstaxan utvecklats under åren?

Svar: Förbundet bildades 2001 och under perioden 2001–2022 har avfallshanteringen
utvecklats, med till exempel sortering av matavfall, informationsverksamhet,
miljöriktiga fordon, modernisering av återvinningscentraler med mera.
Prisutvecklingen de senaste 5 åren har varit 11–15 % (snitt 2–3 % per år) för en villa
som sorterar sitt matavfall och har hämtning varannan vecka. År 2022 betalar en
villa med grundavgift och hämtningsavgift med ett 140 l kärl för restavfall och ett 140
l kärl för matavfall, med hämtning varannan vecka, 2 403 kr/år. Till 2023 föreslås
avgiften höjas med 100 kr till 2 503 kr/år.
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Hur ligger avgifterna till jämfört med andra kommuner?

Svar: Avgifterna ligger runt genomsnittet i Sverige. Avgifterna för villor ligger något
högre än genomsnittet, avgifter för lägenheter lägre än genomsnittet och avgifter för
fritidshus ligger strax under medel.
När vi jämför taxenivåer med andra kommuner är det viktigt att känna till att det
finns många aspekter som påverkar taxan, och som gör att taxor inte är helt lätt att
jämföra rakt av. Aspekter som påverkar kostnader och avgiftsnivå är bland annat:
•
•
•
•

Geografi – stad, landsbygd med långa avstånd, transportsträckor
Utsortering av matavfall eller inte
Sorteringslösningar: flerfackssystem, optisk sortering eller annat
Hur utbyggd servicen med återvinningscentraler är

Nedanstående jämförelse är mellan kommuner som kan jämföras med vår
verksamhet. De kommunerna har en liknande storlek befolkningsmässigt och
liknande geografi, har samma insamlingslösning och har många
återvinningscentraler. Det ger därmed en mer rättvisande bild av avgifterna.

Diagrammet ovan jämför årsavgiften för en villa med 140 resp. 190 l kärl för restavfall
och 140 l kärl för matavfall (sorterar sitt matavfall) och hämtning varannan vecka.
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Vilka är motiven för förslaget att höja taxorna till 2023, vad är det
som kostar?
Svar: Gästrike återvinnare verksamhet ska vara kostnadstäckande. Vi är inte
vinstdrivande. Intäkterna av taxorna höjs bara när kommunerna tar beslut om det.
Senast som beslut om höjningar togs var hösten 2020, då i snitt 2,5%.

Kostnaderna däremot ökar löpande och under det senaste året och i nuläget är det
kraftiga kostnadsökningar i verksamheten. Höjningen inför 2023 behövs för att täcka
en del av dessa kostnadsökningar. Verksamheten har också tydliga och stora krav på
att förbättra, göra effektiviseringar och spara motsvarande 4 % av verksamhetens
kostnader. Vi gör allt vad vi kan för att inte höja taxorna och avgifterna mer än
nödvändigt.
Mycket händer i omvärlden nu med energikriser som påverkar drivmedelspriser och
elpriser, hög inflation, höjda index, högre räntor och ökade behandlingspriser. Det
gör att kostnaderna nu ökar kraftigt mera än normalt. Förbundet har gjort en
rambudget för 2023 som visar på att det saknas ca 26 mnkr till nästa år för att få en
ekonomi i balans.
Exempel på kostnadsutveckling och prisindikationer (juni 2022):
•
•
•
•
•
•
•

Drivmedelspriserna ca + 50 % sedan 1/1–22
Elpriserna + 200–300 % (jmf. med 2021)
Hyra +14 % (jmf. med 2021)
Utsläppsrätter ökar priset på förbränning + 15 % (jmf. med 2021)
Inflation 9 % (augusti 2022)
Avfallsindex och transportindex ca +10–15 % (sedan 2021)
Räntor på lånat kapital ökar

Av de ca 26 mnkr som saknas föreslås att ca 16 mnkr ska täckas med ökade taxor och
resterande 10 mnkr ska täckas genom effektiviseringar, nya affärer och besparingar.

Hur mycket är det som är felsorterat i restavfallet och vad kostar
det?

Svar: I genomsnitt är mer än 2/3 av det som ligger i soppåsarna med restavfall är
felsorterat och den bilden ser vi i hela Sverige och inte bara i vår region. Det är
matavfall som skulle ha sorterats och gått till rötning och blivit biogas och
biogödsel. Det är också förpackningar och tidningar som skulle ha återvunnits till
nya saker.
Att bränna restavfall är dyrt och kostar över 1 000 kr/ton bara i behandling. Att
behandla matavfallet är billigare och när vi återvinner förpackningar får vi en intäkt.
Rent kass så bränner vi pengar! I ton räknat handlar det om ca 17 500 ton som är fel.
I pengar räknat motsvarar det minst 15 mnkr i onödiga behandlingskostnader och
uteblivna intäkter.

4 (10)
64

Dokument ID: 20220926-10003
Dokumentstatus: Fastställd

Revision: 0

Mer än 2/3 är felsorterat!

Källa: Plockanalys i restavfallet hos flerbostadshus, Gästrike återvinnare, år 2021.
Diagrammet visar att mer än 2/3 av innehållet i soppåsen är felsorterat! Bara det som
är benämnt ”Övrigt brännbart” borde ligga där.

Hur stor intäkt kommer taxehöjningen av genera till Gästrike
återvinnare?

Svar: Den föreslagna höjningen av avgifterna kommer att generera ca 16 mnkr i
ökade taxeintäkter.

Hur mycket ökar Gästrike återvinnares intäkter årligen?

Svar: Förbundets intäkter ökar bara när det beslutas om taxe- eller avgiftshöjningar
eller när det skapas nya abonnemang i form av nybyggnationer. Intäkterna ökar inte
med automatik när befolkningen ökar eller att sopmängderna ökar.
Inom förbundet finns också en marknadsverksamhet som agerar på en
konkurrensutsatt marknad och har tydliga vinstkrav. Där justeras intäkterna enligt
avtal och index för hämtningar och behandling varje år. Resultatet från
marknadsverksamheten bidrar till att hålla avfallstaxorna nere.

5 (10)
65

Dokument ID: 20220926-10003
Dokumentstatus: Fastställd

Revision: 0

Vad är det för skillnad på en avfallstaxa och en skatt?

Det finns tydliga skillnader mellan en taxa och en skatt, som är viktiga att tänka på.
En skatt är alltid relativ, d.v.s. en % -sats av något, till exempel lön eller resultat.
Skatteintäkterna förändras med befolkningsökningen och löneutvecklingen.
Skatteintäkterna förändras således även om inte skatten höjs. Exemplet nedan visar
på en person som har en lön år 2021 och sedan får en löneökning till år 2022. Trots
att skatten inte har höjts så betalar den personen över 4 000 kr mer i skatt i och med
en löneökning. Skattesatsen beräknas till 33,77 % i exemplet nedan, för Gävle
kommun och region.
•
•
•

Lön 2021: 40 000 kr/mån = 13 508 kr i skatt
Lön 2022: 41 000 kr/mån = 13 846 kr i skatt
4 056 kr mer i skatt per år utan att skatten har höjts

En avgift i avfallstaxan är densamma oavsett befolkningsutveckling, lön eller
resultat. Ökar befolkningen så ökar inte taxeintäkterna med automatik.
Taxeintäkterna ökar vid:
•
•
•

Höjningar av taxan via beslut i kommunerna
Miljöstyrande taxa kan leda till både ökningar och minskningar
Nya abonnemang i form av nya bostäder

Vad blir konsekvenserna för hushåll och fastighetsägare av den
föreslagna avfallstaxan?

Förändringarna nedan avser några typkunder och är ungefärliga belopp och kan
skilja sig från en kund till en annan beroende på typ av storlek på behållare,
hämtningsintervall och sortering eller inte. För att veta exakt ökning, hänvisas till
förslag på ny avfallstaxa för 2023.
Nedan ges exempel på några vanligt förekommande abonnemang:
•
•
•
•
•
•
•

Villor/småhus med enskild hämtning som sorterar: höjning med ca 0–15
kr/mån/hushåll, eller 0–175 kr/år
Villor/småhus med enskild hämtning som sorterar: minsta storleken 140 l,
hämtning 4:e vecka får ingen höjning alls
Villor/småhus med enskild hämtning som sorterar: minsta storleken 140 l,
hämtning kvartalsvis får en sänkning med 8 kr/mån (100 kr/år).
Villor/småhus med gemensam hämtning som sorterar: höjning med 22
kr/mån/hushåll (267 kr/år).
Lägenhet som sorterar bra: höjning med ca 9 kr/mån/hushåll (110 kr/år)
Fritidshus med sortering: höjning med ca 6 kr/mån/hushåll (70 kr/år)
De som inte sorterar får en betydligt större ökning, ca 30–90 kr/mån/hushåll
(370-1 045 kr/år) och en tydlig miljöstyrning.
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Avfallstaxa för kunder med enskilt avlopp och/eller fettavskiljare:

Taxorna inom enskilt avlopp för slam samt fettavskiljare är taxor som ska vara
kostnadstäckande för den verksamheten. Här har det skett en kraftig
kostnadsökning de senaste åren som inte har justerats i avgifterna. Anledningen till
kostnadsökningarna är främst ökade kostnader för behandlingen av fett som är
problematiskt.
•
•

Avgifterna för enskilda avlopp för slam höjs med 15 % på transporterna (enligt
avfallsindex) och 8 % på behandlingen enligt ökade behandlingspriser.
Snitthöjning per tömning på ca 150 kr.
Avgifterna för fettavskiljare höjs med 15 % på transporterna (enligt avfallsindex)
och 68 % på behandlingen enligt ökade behandlingspriser. Snitthöjning per
tömning på ca 1 200 kr.

Övriga avfallstaxor:
Latrin höjs med 100 kr/behållare. Tex. från 600 kr till 700 kr för enskild
hämtning.
• Extrahämtningen blir i snitt 50 kr dyrare per kärl och 250 kr dyrare per
container/bottentömmande. Tex. Kärl upp till 240 l ökar från 100 kr/150 kr.
• Extrahämtningen för fritidshus med osorterat ökar från 150 kr/tillfälle till 200
kr/tillfälle.
• Övriga transportavgifter, framkörningsavgifter höjs med ca 17–28 % beroende på
typ av transport.
• Taxan för tillfälliga verksamheter justeras och blir kostnadstäckande. Gäller
utställning, hyra och hämtning samt behandling. Tex. blir utställning och
hämtning av en stor container 19 % dyrare och behandlingen 35 % dyrare.
• Taxan för komprimatorer, specialbehållare och matavfallstank justeras och blir
kostnadstäckande. Gäller hämtning och behandling. Tex. höjs
hämtningsavgiften för restavfall med 22 % och behandlingsavgiften med 35 %.
• Sanktionsavgifter vid försvårad hämtning justeras med ca 20 %. Den här
hämtningen har påverkan på arbetsmiljö och tar extra tid att utföra.
• Taxan för sjöhämtning har varit kraftigt underfinansierad de senaste åren.
Ökade kostnader för sjötransporter samt underhåll av hämtningsplatser och
pråmar är anledningen. Höjs så att avgifterna de blir kostnadstäckande. Från 450
kr till 1 125 kr.
• Administrativa avgifter justeras delvis. Tex. uppehåll i hämtning innebär att
kunderna varken betalar grundavgift eller hämtningsavgift under uppehållet. För
att täcka in administrera kostnader samt att bidra till att systemet bibehålls höjs
avgiften från 300 kr/ uppehållsansökan till 400 kr för fritidshus och 600 kr för
småhus.
• Hämtning av grovavfall, farligt avfall och elavfall höjs mellan 16–25% med
anledning av ökade transportkostnader.
• Taxan för trädgårdsavfall och returpapper är oförändrad.
*Viktbaserad taxa så höjningen varierar, angivet belopp avser en tömning av 2 m3.
•

Är det hämtningsavgifterna eller grundavgifterna som höjs?

Svar: Det är de rörliga hämtningsavgifterna som kunderna själv kan påverka som
höjs. Väldigt många kunder kan byta till ett billigare abonnemang om de väljer att
sortera mera och/eller minskar på avfallet.
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Varför blir hämtningen av matavfall kostnadsfri?

Svar: Det är en tydlig signal om miljöstyrning. Matavfallet är en viktig resurs som vi
ska ta vara på och ta hand om både energin och det biogödsel som blir vid
biogasproduktionen. Tyvärr visar plockanalyser att det fortfarande ligger ca ¼
matavfall i restavfallet. Genom att göra matavfallet kostnadsfritt och lägga
kostnaderna på restavfallet istället har även de ekonomiska incitamenten ökat för
att sortera ut matavfallet. Med en bättre sortering kan kunderna även minska på
restavfallet och då även få ner sina kostnader.

Hur blir det för kunder som har hemkompost?

Svar: Alla kunder som sorterar ut sitt matavfall, oavsett om det är med papperspåsar
och bruna kärl eller via egen hemkompost betalar lika mycket.
Hämtningen av matavfallet föreslås blir kostnadsfritt för privata hushåll och
verksamheter med ett sorterat abonnemang.
Nationella och lokala miljömål styr mot att ta vara på energin och näringen i
matavfallet och göra biogas och biogödsel av matavfallet. De kunder som tycker att
det fungerar bra med egen hemkompost och tar vara på jorden i sin egen trädgård
har också en bra hantering av matavfallet.

Hur mycket kostar det att sortera fel?

Svar: Ett av förbundets övergripande mål är att öka sorteringen och felsorteringar är
ett tydligt exempel på det motsatta. Felsorteringar är inte bra för miljön och
kvaliteten på avfallet och innebär en merkostnad för förbundet genom onödiga
transporter, mer behandlingskostnader och extra arbete för chaufförerna.
Felsorteringsavgiften är på 400 kr/kärl/tillfälle.

Vad kan man göra för att minska sina kostnader för avfall?

Svar: Genom att sortera sitt avfall, gå ner i kärlstorlek och glesa ut
hämtningsintervallet kan kostnaderna minska. till exempel genom att gå ner från
190 l till 140 l kärl med restavfall och glesa ut hämtningen från varannan vecka till en
gång i månaden, minskar årskostnaden med 864 kr.

Det är billigare att ha hämtning var fjärde vecka än varannan
vecka, men varför är det inte halva priset?

Svar: Våra kostnader är inte halverade bara för att hämtningen är var fjärde vecka
istället för varannan vecka.
Hämtningsavgifterna ska täcka våra kostnader för transporter, tömning och
behandling. Vår logistik med körrutter över hela regionen är avancerad och även om
vi hämtar kärlen var fjärde vecka istället för varannan vecka så kör vi ändå förbi, och
tömningen av matavfallet kan inte förlängas till var fjärde vecka av miljöskäl. Priset
för hämtning var fjärde vecka är därför satt till ca 63 % av priset jämfört med priset
för varannan vecka. Priset för hämtning 1 gång i kvartalet är satt till ca 31 % av priset
jämfört med priset för varannan vecka.
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Varför tas det ut en administrativ avgift vid till exempel flytt?

Svar: Man kan tycka att abonnemanget följer kunden, men så är det inte.
Abonnemanget hör till själva fastigheten. Du tar således inte med dig abonnemanget
från din tidigare adress, utan du tar över abonnemanget som finns på den nya
fastigheten.
Alla flyttanmälningar innebär därmed en administration. Det innebär att vi måste
göra ett ägarbyte på fastigheter och administrera den nya kundens uppgifter i form
av personuppgifter, önskemål om kärl, justera körturer vad bilarna ska tömma och
taggnummer som finns på kärl.
Om kund önskar byta abonnemang/kärl i samband med inflyttningen görs det
kostnadsfritt. Kunden får en återkoppling på inflyttningen med ev. nya hämtdagar.

Varför tas det ut en administrativ avgift vid uppehåll i hämtning?

Svar: Med uppehåll i hämtning menas att kunden har en fastighet, men i
bostaden/byggnaden är det ingen som bor eller uppehåller sig i och därmed uppstår
inget avfall på fastigheten. Vid uppehåll i hämtningen innebär det att kunderna
varken betalar grundavgift eller hämtningsavgift under uppehållet. För att täcka in
administrera kostnader för att tex. styra om körningar samt att bidra till att hela
systemet för avfallshanteringen bibehålls höjs avgiften från 300 kr/
uppehållsansökan till 400 kr för fritidshus och 600 kr för småhus.

Varför ökar tillägget för sjöhämtning så mycket?

Svar: Att hämta avfall ute på öar är en extra hantering som innebär extra kostnader.
I dagsläget hämtas bara avfall på några öar i Gävle kommun. Taxan för sjöhämtning
har varit kraftigt underfinansierad de senaste åren. Ökade kostnader för
sjötransporter samt underhåll av hämtningsplatser och pråmar är anledningen.
Avgifterna höjs så att de blir kostnadstäckande. Från 450 kr/år till 1 125 kr/år.
Under 2023 kommer frågan om sjöhämtningen kan fortsätta att behöva utredas. Det
med anledning av att det kommer ökade krav på utsortering av matavfall och
förpackningar. De kunder som idag har sjöhämtning kommer att bli informerad
under 2023.

Hur är det tänkt att avgifterna i taxan ska styra mot önskade
beteenden?

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

Svar: Taxorna inom enskilt avlopp för slam samt fettavskiljare är taxor som ska vara
kostnadstäckande för den verksamheten. Här har det skett kraftiga
kostnadsökningar de senaste åren som inte har justerats i avgifterna. Anledningen
till kostnadsökningarna är främst ökade kostnader för behandlingen av fett som är
problematiskt.
•
•

Avgifterna för enskilda avlopp för slam höjs med 15 % på transporterna (enligt
avfallsindex) och 8 % på behandlingen enligt ökade behandlingspriser.
Snitthöjning per tömning på ca 150 kr.
Avgifterna för fettavskiljare höjs med 15 % på transporterna (enligt avfallsindex)
och 68 % på behandlingen enligt ökade behandlingspriser. Snitthöjning per
tömning på ca 1 200 kr.

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

Har taxehöjningarna något att göra med det aktieägartillskott som
Gästrike återvinnare går in med till Ekogas?
Svar: Nej!

De höjningar som nu föreslås har inget med Gästrike Ekogas att göra. Det
aktieägartillskott som förbundet ger till Gästrike Ekogas påverkar förbundets
resultat med ca 200 tkr per år i form av räntekostnader. Förbundet och Gästrike
Ekogas är egna juridiska personer och har skilda ekonomier, även om det ingår i
koncernen.
Anledningen till att vi höjer avgifterna är kopplade till Gästrike återvinnares egen
verksamhet i enlighet med uppdraget i förbundsordningen.

Vem tar beslut om avfallstaxan?

Svar: Avfallstaxan beslutas av medlemskommunernas kommunfullmäktige, det vill
säga av Gävle-, Hofors-, Ockelbo-, Sandviken- och Älvkarlebys kommunfullmäktige.

Vad händer om någon kommun inte antar förslaget till avfallstaxa?

Svar: En viktig grundtanke med förbundet är att alla fem medlemskommuner ska ha
samma taxor, det ger i längden bästa samverkan och ger de synergieffekter som
förbundet syftar till. Om någon kommun inte antar förslaget behöver ärendet göras
om, förankras på nytt och skickas ut till alla fem kommunerna för beslut igen. Under
den tid som förflyter till dess beslut är fattat, kommer intäkterna inte att täcka
kommunalförbundet Gästrike återvinnares kostnader. Grunden för avfallstaxorna är
att det ska täcka kostnaderna för verksamheten. Inga vinstkrav. Det är därför av
stort värde om förbundets medlemskommuner fattar samstämmiga beslut om det
förslag till avfallstaxa som förbundets styrelse och fullmäktige har föreslagit.
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Förbundsfullmäktige
Sammanträdesprotokoll 2022-09-29

§ 21. Avfallstaxa 2023
Förslag till justerad avfallstaxa.
Förbundsfullmäktige beslutar att:
•
•

godkänna förslaget till avfallstaxa för 2023
föreslå kommunfullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandvikens och Älvkarleby
kommun att besluta om avfallstaxa för 2023 enligt förslag.

Bilagor:
• Beslutsförslag Avfallstaxa 2023
• Förslag Avfallstaxa 2023 (m jmf 2022)
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Referens

KS 2022/00700

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

Förslag till taxa för tillsyn och tillstånd enligt lag om
skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och
explosiva varor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor och enligt lagen (2010:1011) för brandfarliga och explosiva varor
antas att gälla från och med 1 januari 2023.
2. Taxan räknas upp årligen i nivå med prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) från oktober 2023.
Sammanfattning av ärendet
Gästrike Räddningstjänst ser behov av att revidera taxor för tillsyn och
tillstånd enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och
explosiva varor. Revidering av taxor för tillsyn och tillstånd enligt lag om
skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor genomfördes
senast 2018. Uppräkning av taxorna har sedan dess inte genomförts.
Lagstiftningen för avgift för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor har
förändrats som också föranleder behov av reviderade taxor.
Gästrike Räddningstjänst har tagit fram förslag på nya taxor. Revidering av
taxorna för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor grundas bland annat på
Riksdagens beslut om förändringar i lagen. Riksdagen har beslutat om
ändring i lag om skydd mot olyckor som innebär att kommunen får ta betalt
för tillsynen som helhet och inte enbart för tillsynsbesöket. Ändringen av lag
om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2021. Generell översyn av
tidsåtgång för respektive ärendetyp har genomförts för att bättre spegla
nedlagd arbetstid.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan 2017 ett underlag för
taxekonstruktion gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt
tillsyn och tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Gästrike
Räddningstjänst har valt att följa SKL:s underlag för taxekonstruktion. De
föreslagna taxorna följer självkostnadsprincipen för respektive
myndighetsområde enligt 2 kap. 6 § kommunallagen.
Beslutsunderlag
Förslag till taxor LSO/LBE med bilaga taxor
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Ockelbo kommun

Beslutet ska skickas till
Gästrike Räddningstjänst
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Till kommunfullmäktige i:
Gävle kommun
Sandvikens kommun
Hofors kommun
Ockelbo kommun
Älvkarleby kommun

Förslag till taxa för tillsyn och tillstånd enligt lag om skydd
mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor
Förslag till beslut
Förbundsdirektören för Gästrike Räddningstjänst föreslår Kommunfullmäktige i Gävle,
Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommun besluta att:
•

fastställa taxor enligt bilaga att gälla från och med 2023-01-01 för tillsyn och
tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt lagen
(2010:1011) för brandfarliga och explosiva varor

•

taxorna räknas upp årligen i nivå med prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) från oktober.

Ärendet
Gästrike Räddningstjänst ser behov av att revidera taxor för tillsyn och tillstånd enligt
lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor. Revidering av
taxor för tillsyn och tillstånd enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga
och explosiva varor genomfördes senast 2018. Uppräkning av taxorna har sedan dess
inte genomförts. Lagstiftningen för avgift för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor har
förändrats som också föranleder behov av reviderade taxor.
Gästrike Räddningstjänst har tagit fram förslag på nya taxor. Revidering av taxorna för
tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor grundas bland annat på Riksdagens beslut om
förändringar i lagen. Riksdagen har beslutat om ändring i lag om skydd mot olyckor
som innebär att kommunen får ta betalt för tillsynen som helhet och inte enbart för
tillsynsbesöket. Ändringen av lag om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari
2021. Generell översyn av tidsåtgång för respektive ärendetyp har genomförts för att
bättre spegla nedlagd arbetstid.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan 2017 ett underlag för
taxekonstruktion gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt tillsyn och
tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Gästrike Räddningstjänst har
valt att följa SKL:s underlag för taxekonstruktion. De föreslagna taxorna följer
självkostnadsprincipen för respektive myndighetsområde enligt 2 kap. 6 §
kommunallagen.
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Telefonnummer
026-17 96 53
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Beloppen för tillsyn och tillstånd har beräknats genom att en framräknad
handläggningskostnad per timme har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång
för den typ av ärende som åtgärden avser.
Endast kommunfullmäktige kan besluta om taxor enligt lag om skydd mot olyckor och
lag om brandfarliga och explosiva varor som ska gälla i den egna kommunen. Därmed
önskar Gästrike Räddningstjänst att respektive medlemskommuns kommunfullmäktige
beslutar om nya taxor för tillsyn och tillstånd enligt lag om skydd mot olyckor samt lag
om brandfarliga och explosiva varor.
Avgiften för en viss åtgärd framgår av bilaga 1.
Kopior på besluten ska skickas till Gästrike Räddningstjänst.

Bilagor
Bilaga 1 - Taxetabeller tillsyn och tillstånd enligt lag om skydd mot olyckor och lag om
brandfarliga och explosiva varor
Med vänlig hälsning,
Förbundsdirektör
Robert Strid
Gästrike Räddningstjänst
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Bilaga 1 - Taxetabeller tillsyn och tillstånd enligt lag om
skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva
varor
Följande taxor gäller för kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och
Älvkarleby. Taxorna gäller från och med 2023-01-01.

Tillsynsärenden
1

Taxor avseende tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Ärendetyp tillsyn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mindre Industri, kontor, med mera
Större Industri, kontor med mera
Gemensamhetsboenden
Samlingslokal <=150 personer
Samlingslokal >150 personer
Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning
Hotell
Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden
Vårdmiljö sjukhus och fängelser
Verksamheter med hög brandbelastning
Organisationstillsyn
Tillsyn av enskilda förhållanden

Verksamhetsklass
enligt Boverkets
Avgift
byggregler (BBR)
VK1
6 200 kr
VK1
7 440 kr
VK3B
6 200 kr
VK2A
6 200 kr
VK2B
6 200 kr
VK2C
7 440 kr
VK4
8 060 kr
VK5A+B
8 060 kr
VK5C+D
11 160 kr
VK6
11 160 kr
9 920 kr
6 820 kr

Taxor avseende tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor

2

Ärendetyp tillsyn
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Avgift

Fyrverkeriförsäljning
Förvaring av explosiv vara mindre omfattning <60 kg
Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg
Bensinstation obemannad
Bensinstation bemannad
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa
behållare
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa
behållare
Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av
brandfarliga varor
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17 360 kr
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3

Taxor enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt
lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, vid samordnad tillsyn.

De samordnade tillsynerna för LSO och LBE resulterar i en sammanvägning av två ärendetyper beroende på
vilken verksamhetstyp som tillsynas samt vilken omfattning av brandfarliga eller explosiva varor som hanteras.

Del 1: Tillsyn lag om skydd mot olyckor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mindre Industri, kontor, med mera
Större Industri, kontor med mera
Gemensamhetsboenden
Samlingslokal <=150 personer
Samlingslokal >150 personer
Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning
Hotell
Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden
Vårdmiljö sjukhus och fängelser
Verksamheter med hög brandbelastning med hantering
och förvaring av brandfarlig/explosiv vara
Organisationstillsyn

Verksamhetsklass
enligt Boverkets
byggregler (BBR)
VK1
VK1
VK3B
VK2A
VK2B
VK2C
VK4
VK5A+B
VK5C+D
VK6

Del 2: Tillsyn lag om brandfarliga och explosiva varor
12
13
14
15
16
17
18
19

Fyrverkeriförsäljning
Förvaring av explosiv vara mindre omfattning <60 kg
Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg
Bensinstation bemannad
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare
Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor
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Avgift
4 960 kr
6 200 kr
4 960 kr
4 960 kr
4 960 kr
6 200 kr
6 820 kr
6 820 kr
9 920 kr
9 920 kr
8 680 kr
Avgift
5 580 kr
5 580 kr
8 060 kr
9 300 kr
5 580 kr
8 060 kr
11 780 kr
16 120 kr
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Tillståndsärenden
Taxor avseende tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor

4

Ärendetyp tillstånd
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Avgift

Fyrverkeriförsäljning
Förvaring av explosiv vara mindre omfattning <60 kg
Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg
Godkännande av föreståndare för explosiva varor
Bensinstation obemannad
Bensinstation bemannad
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa
behållare
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa
behållare
Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av
brandfarliga varor
Mindre förändring av befintligt tillstånd
Tillfällig hantering av brandfarlig vara
Avslag av tillståndsansökan

7 440 kr
5 580 kr
11 160 kr
1 860 kr
8 680 kr
11 160 kr
8 060 kr
10 540 kr
16 120 kr
19 840 kr
3 720 kr
4 960 kr
8 060 kr

Information
Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn skett eller den som ansökt om
tillstånd.
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgiften beräknas efter
den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25
Kommunstyrelsen

§ 141

Dnr 2022/00685

Tillägg tillfälligt statsbidrag - minska timanställningar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Socialnämndens budgetram utökas med 1 498 128 kronor.
Finansieras genom erhållet generellt statsbidrag med motsvarande belopp.
Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till
kommuner baserat på kommunernas möjligheter att minska andelen
timanställningar inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen av
äldre. Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att minska
andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om
äldre för att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen.
Statsbidraget fördelas utifrån kommunernas prestation under perioden den
1 januari 2020 till och med den 31 december 2021. Statsbidraget är ett
generellt bidrag. Kommunerna får fritt använda medlen under 2022 och
2023.
Ockelbo kommun har erhållit 4 494 383 kronor, varav 1 498 128 kronor
redovisas som intäkt av generellt statsbidrag 2022.
Beslutsunderlag
Regeringsbeslut - minska andelen timanställningar inom kommunalt
finansierad vård och omsorg om äldre
Anvisningar - minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad
vård och omsorg om äldre

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Anvisningar för prestationsbaserade medel i syfte
att minska andelen timanställningar inom
kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner baserat på
kommunernas möjligheter att minska andelen timanställningar inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen av äldre. Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att
minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre för att
stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen.

Bidragets storlek
Satsningen omfattar totalt 1 997 000 000 kronor, medlen betalas ut under andra kvartalet 2022.
I bilaga 2 till regeringsbeslutet (2021-05-27 nr. I:17 S2021/04601 (delvis)) framgår hur stort
belopp som preliminärt tilldelats varje kommun. Eftersom tilldelningen i fördelningsnyckeln är
preliminär kan beloppen i den slutliga fördelningen komma att vara högre eller lägre för enskilda kommuner.
Beloppet i satsningen fördelas enligt beslut mellan de villkor som anges nedan. En tredjedel
av summan fördelas till de kommuner som uppfyller villkor för god nivå, medan två tredjedelar
fördelas till de kommuner som uppfyller villkoret för en tydlig förbättring. För att ta del av
medlen behöver en kommun uppfylla minst ett villkor.

Vilka kan ta del av medlen?
Varje kommun får, i egenskap av huvudman för sin egen verksamhet och för den verksamhet
som privata utförare bedriver på uppdrag av kommunen, anmäla intresse för att ta del av statsbidraget.

Vad kan ni använda medlen till?
Statsbidraget är ett generellt bidrag. Kommunerna får fritt använda medlen under 2022 och
2023. Det är upp till respektive kommun att välja om privata utförare ska ges möjlighet att ta
del av bidraget.

Vilka villkor måste uppfyllas för att kommunen ska beviljas bidrag?
Villkoren för att tilldelas statsbidrag bygger på regeringens beslut om Uppdrag att fördela och
betala ut prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre den 27 maj 2021 (2021-05-27 nr. I:17 S2021/04601
(delvis)). Statsbidraget fördelas utifrån kommunernas prestation under perioden den 1 januari
2020 till och med den 31 december 2021.
De nivåer som anges nedan och i beslutet gäller endast för det aktuella bidraget och är således
inte generella, nationellt fastställda nivåer.
Mätpunkterna för uppdraget är för år 2020 februari månad och för år 2021 november månad.
De verksamheter som andelen ska beräknas inom är särskilt boende och hemtjänsten. Kommunen ska i den mån det är möjligt rapportera alla sina verksamheter, såväl kommunalt drivna
som verksamheter som drivs av andra utförare inom ramen för LOV eller LOU.

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Som timanställd räknas den som arbetat minst 8 timmar under den månad då mätningen
sker. Har en anställd flera anställningar, till exempel en tillsvidareanställning och en deltidsanställning, ska denne räknas till den anställningsform som under månaden då mätningen sker genererat den högsta lönen.
Delar kommunen en enhet med andra kommuner ska alla kommuner redovisa för verksamheten på enheten; detta gäller dock inte för enstaka platser som en kommun köper av en annan
kommun.
Med anställda avses sjuksköterskor, undersköterskor inkl. specialistundersökterskor, vårdbiträden, arbetsterapeut, fysioterapeut samt sjukgymnast.
För att beviljas bidrag behöver kommunen redovisa en förbättring avseende något av följande
villkor:
Villkor 1 – En redan god nivå
En god nivå bestäms i uppdraget till att andelen timanställda är högst 17 procent. De kommuner som bedöms ha en god nivå av timanställda relativt personalstyrkan uppfyller villkoret.
Villkor 2 – En tydlig förbättring
Villkoret delas upp utifrån huruvida en kommun uppnår en redan god nivå såsom den definierats ovan. De kommuner som uppnår följande nivåer uppfyller villkoret.

• De kommuner som redan har en god nivå behöver förbättra förhållandet med 3 procenten-

heter.
• De kommuner som inte uppnår en god nivå behöver förbättra förhållandet med 5 procentenheter.

När kan ni använda medlen?
Socialstyrelsen betalar ut medlen under andra kvartalet 2022 och dessa kan användas till och
med den 31 december 2023.

Hur får ni del av medlen?
Anmälan för att ta del av medlen ska lämnas via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 1 oktober
2021.
Formulär för att rapportera uppgifter skickas ut före årsskiftet. Senast den 31 januari 2022 ska
kommunen rapportera in uppgifter till Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen kommer att kontrollera alla deltagande kommuners prestationer och bedöma
vilket alternativt vilka villkor som är uppfyllda. Medel fördelas därefter mellan de deltagande
kommunerna som också uppfyllt villkor för bidraget. Socialstyrelsen tar sedan beslut och betalar ut tilldelade belopp. Det slutligt tilldelade beloppet kan vara högre eller lägre än det belopp
som framgår i fördelningsnyckeln.
Länk till statsbidragets webbsida

Vad gäller för återrapportering och återbetalning?
Bidraget är inte förknippat med återrapportering av användningen av medlen. Eftersom bidraget beviljas som generella medel kommer heller ingen återbetalning av medlen att vara aktuell.

81

2(3)

SOCIALSTYRELSEN

2021-09-01

Dnr 9.2-25062/2021

Bakgrund
Riksdagen beslutade den 7 april 2021 om att avsätta medel till fem satsningar för ökad kvalitet
inom vård och omsorg om äldre (Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU46). Regeringen
uppdrar åt Socialstyrelsen att hantera fyra uppdrag inom ramen för betänkandet. Dessa anvisningar handlar om initiativet i betänkandet om att minska timanställningarna inom kommunalt
finansierad vård och omsorg av äldre. Ökad anställningstrygghet och personalkontinuitet identifieras i betänkandet som en viktig faktor för att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom
äldreomsorgen. Regeringen beslutar därför att tilldela Socialstyrelsen 1 997 000 000 kronor under 2021-2023 för ändamålet.
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Regeringsbeslut

I:17
2 bilagor

2021-05-27
S2021/04601 (delvis)

Socialdepartementet

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Uppdrag att fördela och betala ut prestationsbaserade medel i
syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt
finansierad vård och omsorg om äldre
Regeringens beslut

I enlighet med riksdagens beslut om ändringar i statens budget för 2021
(bet. 2020/21:FiU46, rskr. 2020/21:239) får Socialstyrelsen i uppdrag att
administrera, kontrollera prestation och betala ut prestationsbaserade medel
till kommunerna. Närmare villkor anges i bilaga 1.
Socialstyrelsen får under 2021 använda 2 000 000 000 kronor för ändamålet.
Av dessa medel ska Socialstyrelsen fördela 1 997 000 000 kronor till
kommunerna efter andelen personer 80 år eller äldre i enlighet med bilaga 2.
Socialstyrelsen får under 2021 använda högst 1 500 000 kronor för egna
kostnader kopplade till arbetet.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast
den 31 oktober 2022. Av redovisningen ska framgå vilka kommuner som
deltog, hur medlen har fördelats samt hur stora förbättringar kommunerna
har gjort. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut
har.
Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet,
anslagsposten 13 Stöd för att minska andelen timanställningar inom
kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se
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Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Ärendet

Riksdagen har den 7 april i enlighet med Finansutskottets betänkande
(2020/21:FiU46) beslutat om att 4 322 100 000 kronor ska avsättas för
initiativ för ökad kvalitet inom vård och omsorg om äldre.
Det här aktuella beslutet handlar om initiativet till ett nytt prestationsbaserat
stöd för att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad
vård och omsorg om äldre. Kommuner ansvarar både för timanställda i egen
regi samt i verksamhet som bedrivs på uppdrag av kommunen. För detta
initiativ har riksdagen beslutat att avsätta 2 000 000 000 kronor.
Utskottet föreslår att satsningen ska utformas i enlighet med följande
principer:
−

−
−

−

−

−

Den ska vara prestationsbaserad – stödet ska utgå till de kommuner som
kan uppvisa en minskning i andelen timanställda. Om kommunerna
redovisar en förbättring från föregående år betalas stödet ut som
generella medel.
Även de kommuner som redan har uppnått en god nivå när det gäller
timanställda i förhållande till tillsvidareanställda bör få ta del av stödet.
Modellen bör bygga på att förbättringen uttrycks procentuellt, eller
någon annan likvärdig modell, med en tydligt definierad förbättring
utifrån nuvarande prestation.
Samtliga kommuner som lever upp till kraven (och över) får en tredjedel
av statsbidraget att dela på. Resterande två tredjedelar går till de
kommuner som gör tydliga förbättringar.
Det ska vara lätt för kommunerna att ta del av det statliga bidraget.
Resultatet ska kunna följas upp exempelvis genom redan befintlig
statistik från SKR:s databas Kolada eller genom kommunernas egna
personalbokslut.
Kraven för att få ta del av stödet ska gälla all kommunfinansierad
äldreomsorgsverksamhet, även privat driven men offentligt finanseriad
omsorg.

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU46 medger att de medel som inte
betalas ut till kommunerna under 2021 kan sparas under utgiftsområde 9,
anslaget 4:5. Eventuellt anslagssparande ska, enligt betänkandet, fördelas
under 2022 enligt samma principer som gäller för 2021. De prestationsbaserade stöd som ingår i detta beslut innebär att kommuner som lever upp
till krav om förbättring får medel utbetalade som generella medel. Eftersom
2 (3)
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det inte finns några krav på vilka ändamål generella medel ska gå till, ska inte
några återkrav av medel ske. Kommunerna får fritt använda medlen under
2022 och 2023.
På regeringens vägnar

Ardalan Shekarabi

Jan Rehnberg

Kopia till
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Finansutskottet
Socialutskottet
Sveriges Kommuner och Regioner
Kommunal
3 (3)
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Bilaga 1 till regeringsbeslut
2021-05-27 nr I:17

Villkor för prestationsbaserade medel för att minska andelen timanställda i kommunalt
finansierad vård och omsorg om äldre

För 2021 fördelas 1 997 000 000 kronor som prestationsbaserade medel. Möjlighet att ta del
av statsbidraget gäller kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre för prestationer
under perioden den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2021.
Preliminär fördelning sker i enlighet med fördelningsnyckel, bilaga 2. Fördelningen har
andelen personer 80 år eller äldre som grund.
Fördelningen sker i två steg.
Steg 1 innebär att de kommuner som vill få del av medlen anmäler sig till Socialstyrelsen
senast den 1 oktober 2021.
Steg 2 innebär att de medel som är avsatta till kommuner som inte anmält sig, kommer att
omfördelas mellan de anmälda kommunerna.
De kommuner som väljer att ta del av satsningen ska redovisa och rapportera de uppgifter
som krävs för att styrka att kommunen uppfyllt ett eller flera villkor till Socialstyrelsen senast
det datum som myndigheten anger. Det handlar t.ex. om hur många tillsvidareanställda och
timanställda som arbetar på uppdrag av kommunen, såväl de kommunalt anställda såsom de
privat anställda. Socialstyrelsen kontrollerar därefter att prestationerna motsvarar villkoren
och betalar ut slutlig fördelning av medel.
Krav på prestation

Enligt FiU46 ska förbättringar ske mellan 2020 och 2021, men även en redan god nivå för
2021 inbegrips i uppfyllda krav. Vidare ska statsbidraget fördelas med en tredjedel för de som
redan har en god nivå och två tredjedelar för de som gör tydliga förbättringar. En kommun
kan ta del av båda delarna.
De preciserade nivåerna är framtagna enskilt för denna satsning och är därmed inte en
generell, nationellt fastställd nivå. Som god nivå för denna satsning bedöms att den femtedel
av Sveriges kommuner som har lägst andel timanställda uppfyller detta idag. Enligt den
senaste mätningen från SKR har denna grupp av kommuner högst 17 procent timanställda
vilket medför att gränsen för god nivå satts till denna andel. För att nå kraven på en tydlig
förbättring har kraven satts till en minskning på 3 respektive 5 procentenheter beroende på
om kommunen redan har en god nivå eller inte. Skillnaden i kraven bedöms beakta att det är
svårare att minska andelen timanställda när denna andel är lägre samt att nivån på
förbättringen leder till en reell minskning av antal timanställda i äldreomsorgen.
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1. God nivå
De kommuner som redan har uppnått en god nivå när det gäller timanställda i
förhållande till tillsvidareanställda, få ta del av stödet. Kommuner som uppfyller dessa
krav inbegrips i fördelningen av en tredjedel av statsbidraget.
-

En god nivå motsvarar 17 procent eller lägre andel timanställda i förhållande till
tillsvidareanställda.

2. En tydlig förbättring
En tydlig förbättring gäller andelen timanställda i förhållande till tillsvidareanställda.
Kommuner som uppnår denna nivå inbegrips i fördelningen av två tredjedelar av
statsbidraget. Följande krav gäller:
-

De kommuner som har en nuvarande nivå på 17 procent eller lägre måste förbättra
sig med 3 procentenheter.

-

De kommuner som har en nuvarande nivå på högre än 17 procent måste förbättra sig
med 5 procentenheter.
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Bilaga 2 till regeringsbeslut
2021-05-27 nr. I:17

Kommun
Upplands Väsby
Vallentuna
Österåker
Värmdö
Järfälla
Ekerö
Huddinge
Botkyrka
Salem
Haninge
Tyresö
Upplands-Bro
Nykvarn
Täby
Danderyd
Sollentuna
Stockholm
Södertälje
Nacka
Sundbyberg
Solna
Lidingö
Vaxholm
Norrtälje
Sigtuna
Nynäshamn
Håbo
Älvkarleby
Knivsta
Heby
Tierp
Uppsala
Enköping
Östhammar
Vingåker
Gnesta
Nyköping
Oxelösund
Flen
Katrineholm

Belopp
6 897 323
5 080 345
7 365 061
5 799 940
13 143 413
4 407 523
13 265 744
10 768 747
3 072 673
11 506 333
8 260 957
3 576 390
1 482 367
14 352 333
7 678 085
11 157 329
130 016 525
15 381 355
15 586 440
5 289 027
11 851 739
10 444 929
1 910 526
15 665 595
6 818 168
5 634 433
2 935 950
2 101 219
2 011 270
3 364 109
5 033 571
35 181 027
9 084 894
5 709 991
1 953 702
2 094 023
13 776 657
3 403 687
4 206 036
7 865 179
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Eskilstuna
Strängnäs
Trosa
Ödeshög
Ydre
Kinda
Boxholm
Åtvidaberg
Finspång
Valdemarsvik
Linköping
Norrköping
Söderköping
Motala
Vadstena
Mjölby
Aneby
Gnosjö
Mullsjö
Habo
Gislaved
Vaggeryd
Jönköping
Nässjö
Värnamo
Sävsjö
Vetlanda
Eksjö
Tranås
Uppvidinge
Lessebo
Tingsryd
Alvesta
Älmhult
Markaryd
Växjö
Ljungby
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn

20 278 203
7 303 895
2 601 338
1 352 840
1 029 022
2 651 710
1 288 076
3 090 663
5 267 439
2 115 611
30 233 807
26 074 545
3 101 457
10 016 770
2 356 675
5 810 734
1 396 015
1 878 144
1 525 543
1 856 557
6 357 627
2 709 277
27 963 483
6 688 641
7 573 743
2 871 186
6 879 333
4 562 236
5 235 058
2 381 861
1 914 124
3 788 671
4 562 236
3 759 887
2 716 473
17 608 503
7 080 820
1 449 985
1 874 546
3 457 657
4 008 147
3 389 295
2 709 277
14 064 495
5 576 866
6 652 661
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Västervik
Vimmerby
Borgholm
Gotland
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Svalöv
Staffanstorp
Burlöv
Vellinge
Östra Göinge
Örkelljunga
Bjuv
Kävlinge
Lomma
Svedala
Skurup
Sjöbo
Hörby
Höör
Tomelilla
Bromölla
Osby
Perstorp
Klippan
Åstorp
Båstad
Malmö
Lund
Landskrona
Helsingborg
Höganäs
Eslöv
Ystad
Trelleborg
Kristianstad
Simrishamn
Ängelholm
Hässleholm
Hylte
Halmstad
Laholm
Falkenberg

10 567 261
4 166 458
3 637 556
14 478 263
4 018 941
14 798 483
7 678 085
8 538 001
4 511 864
2 234 344
5 119 922
3 248 974
7 832 798
3 230 984
2 385 459
2 493 399
5 307 017
5 709 991
3 526 018
2 917 960
4 080 107
3 382 099
3 324 531
3 349 717
2 957 538
3 626 762
1 655 070
3 795 867
2 608 534
4 720 547
52 476 506
19 468 658
8 617 157
27 107 165
6 850 550
6 253 285
8 214 183
9 660 570
18 767 052
6 328 843
10 542 075
13 024 680
2 540 172
21 756 972
6 033 809
11 031 400
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Varberg
Kungsbacka
Härryda
Partille
Öckerö
Stenungsund
Tjörn
Orust
Sotenäs
Munkedal
Tanum
Dals-Ed
Färgelanda
Ale
Lerum
Vårgårda
Bollebygd
Grästorp
Essunga
Karlsborg
Gullspång
Tranemo
Bengtsfors
Mellerud
Lilla Edet
Mark
Svenljunga
Herrljunga
Vara
Götene
Tibro
Töreboda
Göteborg
Mölndal
Kungälv
Lysekil
Uddevalla
Strömstad
Vänersborg
Trollhättan
Alingsås
Borås
Ulricehamn
Åmål
Mariestad
Lidköping

14 593 398
16 637 049
5 810 734
6 735 414
2 939 548
5 292 625
3 903 806
4 094 499
2 590 544
2 637 318
3 306 542
1 374 427
1 575 914
4 850 074
7 519 774
2 223 550
1 734 225
1 471 573
1 385 221
1 903 330
1 475 171
2 867 588
2 889 176
2 597 740
2 403 449
7 886 767
2 389 057
2 198 364
3 666 339
2 961 136
2 921 558
2 151 591
83 113 287
10 693 190
9 829 675
4 209 634
12 780 017
2 867 588
9 178 441
11 261 670
8 973 357
22 357 834
5 789 146
3 547 606
6 735 414
9 174 843
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Skara
Skövde
Hjo
Tidaholm
Falköping
Kil
Eda
Torsby
Storfors
Hammarö
Munkfors
Forshaga
Grums
Årjäng
Sunne
Karlstad
Kristinehamn
Filipstad
Hagfors
Arvika
Säffle
Lekeberg
Laxå
Hallsberg
Degerfors
Hällefors
Ljusnarsberg
Örebro
Kumla
Askersund
Karlskoga
Nora
Lindesberg
Skinnskatteberg
Surahammar
Kungsör
Hallstahammar
Norberg
Västerås
Sala
Fagersta
Köping
Arboga
Vansbro
Malung-Sälen
Gagnef

4 015 343
11 247 279
2 281 118
3 313 738
8 034 284
2 878 382
2 108 415
3 443 265
903 092
3 004 311
1 266 488
2 586 946
2 277 520
2 464 615
3 328 129
19 590 989
6 256 883
3 061 879
3 680 731
7 023 253
4 562 236
1 619 090
1 608 296
3 230 984
2 586 946
2 130 003
1 298 870
26 286 826
3 918 198
2 802 825
7 818 406
2 633 720
5 512 102
1 140 559
2 342 284
1 881 742
4 116 087
1 396 015
30 327 355
5 328 605
3 400 089
6 375 617
3 669 937
1 878 144
2 651 710
2 295 510
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Leksand
Rättvik
Orsa
Älvdalen
Smedjebacken
Mora
Falun
Borlänge
Säter
Hedemora
Avesta
Ludvika
Ockelbo
Hofors
Ovanåker
Nordanstig
Ljusdal
Gävle
Sandviken
Söderhamn
Bollnäs
Hudiksvall
Ånge
Timrå
Härnösand
Sundsvall
Kramfors
Sollefteå
Örnsköldsvik
Ragunda
Bräcke
Krokom
Strömsund
Åre
Berg
Härjedalen
Östersund
Nordmaling
Bjurholm
Vindeln
Robertsfors
Norsjö
Malå
Storuman
Sorsele
Dorotea

4 123 283
3 587 184
1 863 752
2 072 435
2 612 132
5 260 243
12 625 304
9 977 192
2 479 007
3 752 691
5 799 940
6 533 928
1 331 252
2 378 263
3 151 829
2 130 003
5 069 551
20 155 872
9 232 411
6 584 299
6 710 229
8 833 035
2 536 574
3 626 762
6 228 100
21 375 586
4 896 848
5 594 855
13 460 035
1 586 708
1 539 934
2 626 524
3 374 903
1 798 989
2 043 651
2 928 754
12 985 102
2 004 074
856 319
1 511 151
1 633 482
1 118 971
831 133
1 780 999
838 329
924 680
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Vännäs
Vilhelmina
Åsele
Umeå
Lycksele
Skellefteå
Arvidsjaur
Arjeplog
Jokkmokk
Överkalix
Kalix
Övertorneå
Pajala
Gällivare
Älvsbyn
Luleå
Piteå
Boden
Haparanda
Kiruna

2 011 270
1 788 195
895 896
20 224 233
3 112 251
17 104 786
1 773 803
888 700
1 338 448
1 194 529
4 666 577
1 467 975
2 147 993
4 810 496
2 273 922
16 003 805
8 851 025
6 699 435
2 435 831
5 091 139
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Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-11-08

1(1)
Referens

KS 2022/00573

Kommunkontoret
Carter, Carita
carita.carter@ockelbo.se
Eriksson, Helen
helen.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Policy för inköp
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Policy för inköp för Ockelbo kommun godkänns med giltighet fr o m
2023-01-01.
Sammanfattning av ärendet
En policy för inköp har tagits fram att gälla Ockelbo kommuns samtliga
förvaltningar och enheter.
Sedan 2020 har Ockelbo och Hofors kommuner samarbete med Sandviken
kommuns Inköpsenhet. Där finns upphandlare och kompetens inom området.
Ockelbos verksamheter och enheter deltar i upphandlingsprocesser genom
att ingå i referensgrupper och där bidra med kunskap om lokala
förutsättningar.
Beslutsunderlag
Policy för inköp
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2022-11-15

POLICY FÖR INKÖP
En policy är en övergripande avsiktsförklaring, en vägledning för
verksamheterna, våra förhållningssätt och vilka värden vi ska beakta.
Denna policy kompletteras med Riktlinjer för inköp och upphandlingar.
Ockelbo Kommun är enligt lagstiftningen en upphandlande myndighet som har
att följa Lagen om offentlig upphandling, LoU, och andra lagar och regler inom
området.
Offentlig upphandling definieras som de åtgärder som vidtas i syfte att tilldela ett
kontrakt eller ett ramavtal (kravställning, annonsering och utvärdering av anbud).

Strategiska överväganden i inköps- och upphandlingsprocesserna ska ske med
beaktande av ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet samt Ockelbo
kommuns vision och mål.

Medborgare ska känna trygghet i att kommunen upphandlar varor, tjänster och
entreprenader som ger god kostnadseffektivitet med låg miljöpåverkan.

Kommunen ska verka för ett förtroendefullt samarbete med det lokala näringslivet
och samtliga leverantörer. Alla företag ska behandlas på ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt och kontakter med företag kännetecknas av god affärsetik.

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
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1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25
Kommunstyrelsen

§ 139

Dnr 2022/00630

Helhet trafik - trafikfrågor under en nämnd, Ockelbo
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Slutsatserna i genomförd utredning, som visar att de allra flesta
trafikfrågorna kan flyttas från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd,
VGS, till kommunstyrelsen, KS, och därmed samlas under en nämnd i
enlighet med beskrivning i utredningens rapport, 2022-09-08, diarienummer
VGS-TR-2022-1421, verkställs.
2. KS:s ekonomiska ram 2023 utökas med 135 tkr,
3. VGS:s ekonomiska ram 2023 minskas med 135 tkr ansvar 611200
verksamhet 24903,
4. beslutet föreslås träda i kraft 2023-01-01 under förutsättning att alla tre
samverkanskommuners kommunfullmäktige tagit beslut i enlighet med
punkt 1 ovan,
5. justering av reglementet genomförs vid kommunfullmäktiges
sammanträde i maj 2023.
Ärendebeskrivning
En utredning har genomförts som syftat till att identifiera om det går och i så
fall vad som behöver göras för att samla trafikfrågor under en nämnd i
enlighet med utredningsdirektiv, 2022-02-28 KF § 7.
Slutsatserna finns sammanfattade i en rapport, daterad 2022-09-08,
diarienummer VGS-TR-2022-1421. Slutsatsen är att de allra flesta
trafikfrågorna kan flyttas från VGS tillbaka till respektive KS i de tre
samverkande kommunerna.
I dagsläget bemannas aktuell trafikverksamhet vid VGS av två tjänster.
Åtgärden är att betrakta som verksamhetsförändring och inte som
verksamhetsövergång, eftersom berörd personal är, och förblir, anställd inom
Sandvikens kommun.
Kommunbidragen för Hofors respektive Ockelbos del av kostnader för två
trafikingenjörer enligt befolkningsnyckeln (17,5 % respektive 10,75 %),
motsvarande 220 tkr för Hofors och 135 tkr för Ockelbo föreslås lämnas
tillbaka från VGS till respektive KS, som sedan kan avropa konsultstöd från
KS i Sandviken för att utföra de operativa arbetsuppgifter som utretts ovan.
Den ekonomiska effekten för Sandviken är en ramjustering mellan VGS och
KS innebärande att 1 525 tkr flyttas från ansvar 611200, verksamhet 24903

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25
Kommunstyrelsen

till ansvar 531000 verksamhet 24903. Det innebär även att 118 tkr flyttas
från ansvar 611400, verksamhet 21509 till ansvar 531000 verksamhet 24903.
Beslutsunderlag
Utredningsdirektiv 2022-02-28, diarienummer KF § 7, Sandviken
Tjänsteskrivelse 2022-09-08, diarienummer VGS-TR-2022-1414
Rapport Ansvar för väg- och trafikfrågor 2022-09-08, diarienummer
VGS-TR-2022-1421
Inlägg
Madelene Håkansson (MP), Joel Strömner (SD), Martin Sund Svensson (V),
Dan Brodin (KD), Marit Rempling (C)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-10-07
Kommunkontoret
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se

1(2)
Referens

KS 2022/00630
1.3.1.2

[Huvudmottagare]

Förtydligande beslut om Helhet trafik – trafikfrågor
under en nämnd, Ockelbo
Förtydligande av förslag till beslut
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds förslag till beslut i första attsatsen innebär att:
1. Gaturenhållning och skyltning, tillsyn och prövning på mark som ägs
av annan än kommunen flyttas i Ockelbo kommun till
kommunstyrelsen
2. Kommunstyrelsen i Ockelbo kommun utses till
väghållningsmyndighet
3. Kommunstyrelsen i Ockelbo kommun utses till trafiknämnd
4. Yttrande enligt trafiklagstiftning flyttas i Ockelbo kommun till
kommunstyrelsen
5. Yttrande till statliga verk och andra organisationer rörande
trafikfrågor flyttas i Ockelbo kommun till kommunstyrelsen
6. Skyltning enligt vägmärkesförordningen flyttas i Ockelbo kommun
till kommunstyrelsen
7. Skyltning enligt sjötrafikförordningen flyttas i Ockelbo kommun till
kommunstyrelsen
8. För hållbart samhällsbyggande med bland annat
trafikplanering/trafikstrategi ska ansvaret i Ockelbo kommun i
fortsättningen delas mellan Västra Gästriklands samhällsbyggnad
nämnd och kommunstyrelsen
9. Flytt av fordon flyttas i Ockelbo kommun till kommunstyrelsen
10. Samråd enligt svävarfartsförordningen flyttas i Ockelbo kommun till
kommunstyrelsen
11. Trafikmätningar flyttas i Ockelbo kommun till kommunstyrelsen
12. Trafikplaner/TA-planer flyttas i Ockelbo kommun till
kommunstyrelsen
13. Trafikbuller, byggande drift och underhåll t. ex. upprättande av
ansökan om statlig medfinansiering eller stadsmiljöavtal flyttas i
Ockelbo kommun till kommunstyrelsen
14. Flyttbara farthinder och blomlådor flyttas i Ockelbo kommun till
kommunstyrelsen
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Datum

2022-10-07

Ockelbo kommun

KS 1.3.1.2
2022/00630

Sammanfattning av ärendet
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) har den 20 september
2022 beslutat om förslag till beslut till kommunfullmäktige i de samverkande
kommunerna Sandviken, Ockelbo och Hofors.
I VGS beslut första att-sats anges att verkställa slutsatserna i genomförd
utredning, som visar att de allra flesta trafikfrågorna kan flyttas till
kommunstyrelsen, KS, och därmed samlas under en nämnd i enlighet med
beskrivningen i utredningens rapport, 2022-09-08, diarienummer VGS-TR2022-1421.
Nämndens beslut i första att-satsen förtydligas enligt ovanstående.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslut 2022-09-20, § 145, Dnr
VGS-TR-2022-1411
Utredningsdirektiv 2022-02-28, diarienummer Sandviken KF § 7
Tjänsteskrivelse 2022-09-08, diarienummer VGS-TR-2022-1411
Rapport Ansvar för väg- och trafikfrågor 2022-09-08,
diarienummer VGS-TR-2022-1421

Beslutet ska skickas till
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Ekonomichef
Ockelbo Vägförening info@ockelbovf.se
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Ansvar för väg- och
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.
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1 Inledning
Beställare
Yvonne Andersson, samhällsbyggnadschef VGS.
Ansvarig
Yvonne Andersson, samhällsbyggnadschef VGS.
Bakgrund och inriktning
Sedan väg- och trafikfrågor flyttades över från Kommunstyrelsen (KS),
Tekniska kontoret (TK), till Samhällsbyggnadsnämnden, nu Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS), 2015 har det funnits vissa
oklarheter kring gränsdragning mellan arbetsuppgifter och vilka uppgifter
som avsågs flyttas över.
Denna rapport sammanställer information för att tydliggöra hur
ansvarsfördelningen ser ut enligt gällande reglementen, aktuella lagrum och
övrig information samt redovisar förslag till förändringar.
Grunden till rapporten togs fram 2021-04-28 av Emelie Jonsson,
verksamhetsutvecklare vid VGS, i samarbete med Lisa Hjälsten,
trafikplanerare vid VGS och Anders Asplund, kommunjurist, KS i
Sandviken.
Därefter har fortsatta dialoger pågått mellan kommunledningarna i de tre
samverkanskommunerna, teknisk chef i Sandviken och en del andra
medarbetare och andra berörda. Rapporten har därefter delvis justerats och
kompletterats av samhällsbyggnadschef.
Dialog har även skett med Trafikverket och Sveriges Kommuner och
Regioner kopplat till tolkning av väglagen.
Syfte
Utredningen har syftat till att identifiera om det går och i så fall vad som
behöver göras för att samla trafikfrågor under en nämnd i enlighet med
utredningsdirektiv, 2022-02-28 KF § 7.
Mål
Målsättningen har varit att undersöka vad en flytt av trafikfrågorna innebär
utifrån följande perspektiv:
 Historik
 Ansvarsfördelning
 Teknik/verktyg
 Personal
 Ekonomi

2 Historik och reglementen
Samhällsbyggnadsnämnden
Den 1 januari 2015 bildades samhällsbyggnadsnämnden. Enligt den
utredning som låg till grund för den nya nämndsorganisationen, fick den nya
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nämnden ansvar för de områden som låg på den tidigare bygg- och
miljönämnden, för att vara trafiknämnd med tillhörande frågor samt ansvar
för samordning/samråd med Landstinget kring kollektivtrafik, färdtjänst och
skolskjutsar.
Parlamentariska kommitténs utredning

Den slutgiltiga utredningen från den parlamentariska kommittén innehöll tre
olika alternativ kring vilka delar som skulle flyttas från KS i Sandviken till
den nya Samhällbyggnadsförvaltningen. Alternativ 1 var att flytta samtliga
frågor och alternativ 3 var att inte flytta några frågor. För alternativ 1
diskuterades problemet kopplat till jävsituationen. Alternativ 2 var att lägga
över trafiknämnden och övriga trafikfrågor från KS till
samhällsbyggnadsnämnden. Det alternativ som sedan blev beslutat. Där står
det: ”Vid den workshop som gjordes kring reglementena kom den
parlamentariska gruppen fram till att samhällsbyggnadsnämnden skulle ha
ansvaret för trafikfrågorna både vad det gäller väghållning (trafiknämnd)
och beställning av kollektivtrafik och skolskjutsar. Väljer man alternativ 2
finns det inget juridiskt hinder för den del som handlar om trafiknämnd
(väghållaransvaret) och trafikplanering. Rent praktiskt kommer tekniska
kontoret att mista den kompetens de har som gör de årliga uppdragen till
SEAB utifrån trafiknämndens direktiv. En lösning på det skulle kunna vara
att idag ansvarig tjänsteman sitter kvar på tekniska kontoret men jobbar mot
samhällsbyggnadsnämnden i de frågor som handlar om trafiknämnden.”
I utredningen framgår ingen tydligare beskrivning kring vad som avses med
trafikfrågor.
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, KF 2014-12-15, § 195

I reglementet under nämndens uppgifter och ansvarsområden går det att se
vilka delar som nämnden fick ansvar för. Delar kopplat till väg och trafik
var:
ansvara för kommunens uppgifter enligt lagen (1997:736) om
färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst samt för
anordnande av skolskjutsar enligt skollagen (2010:800)
uppgifter enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor,
bidrag till enskild väghållning och vägföreningar
lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen (1998:1276),
parkeringstillstånd enligt trafikförordningen
flyttning av fordon enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i
vissa fall
skyltning och tillsyn enligt lagen (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
yttrande enligt ordningslagen (1993:1617) rörande tillfälligt nyttjande
av offentlig mark
samråd och samordning med landstinget kring kollektivtrafik
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Den 1 april 2016 bildade Sandviken, Ockelbo och Hofors en gemensam
nämnd; VGS. Av samverkansavtalet framgår att reglering av
samverkansområden finns i tillhörande reglemente för nämnden.
Reglementet med dess ändringar är fastställt av samtliga
medlemskommuner. Den senaste ändringen skedde i november 2021 (KF
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Hofors 2021-08-24, § 62, KF Sandviken 2021-09-20, § 149 och KF Ockelbo
2021-11-29, § 85).
Vid sammanslagningen gjordes ingen förändring mellan den tidigare
samhällsbyggnadsnämndens ansvar och den nya gemensamma nämnden.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds reglemente

I reglementet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd finns några
uppgifter som är kopplade till väg- och trafikfrågorna
Nämnden är kommunernas trafiknämnd i enlighet med trafiklagstiftningen
med ansvar för bland annat lokala trafikföreskrifter och prövning av
parkeringstillstånd enligt trafikförordning
Flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall
Kommunernas ansvar enligt Sjötrafikförordning
Samråd enligt Svävarfartsförordning
Prövning och tillsyn enligt lagen med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning
Beredning och namnsättning av allmänna platser och gator.
Yttranden enligt ordningslagen rörande användning av offentlig plats.
(Enbart för Sandvikens kommun)
Bidrag till enskild väghållning och vägföreningar (Enbart för Sandvikens
kommun)
Kommunens uppgifter enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst
samt för anordnande av skolskjutsar enligt skollagen. (Enbart för Sandvikens
kommun)
Samråd och samordning med Region Gävleborg kring kollektivtrafik.
(Enbart för Sandvikens kommun)
Kommunens kontakt mot Region Gävleborg i färdtjänst- och
riksfördtjänstfrågor (Enbart för Hofors kommun)
Kommunstyrelsen Sandviken
I reglementet för KS finns det några uppgifter som berör väg- och
trafikfrågor samt ansvar för fastigheter och allmänna platser.
ansvarig för gaturenhållningen enligt lagen (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS),
ansvarig för kommunens väghållning och för kommunens allmänna
platser,
utövar kommunens ägaransvar avseende kommunens totala
fastighetsbestånd,
ansvarig för parkeringsövervakning enligt lagen (1987:24) om
kommunal parkeringsövervakning med mera
Kommunstyrelsen Hofors
I reglementet för KS finns det några uppgifter som berör väg- och
trafikfrågor samt ansvar för fastigheter och allmänna platser.
Leda och samordna bl. a. trafikpolitiken och verka för en
tillfredsställande trafikförsörjning
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Fullgöra kommunens uppgifter vad gäller färdtjänst-, riksfärdtjänst- och
kollektivtrafikfrågor
Ha hand om kommunens uppgifter inom teknisk försörjning, såsom
väghållning, skötsel av gator och allmänna platser,
Kommunstyrelsen Ockelbo
I reglementet för KS finns det några uppgifter som berör väg- och
trafikfrågor samt ansvar för fastigheter och allmänna platser.
Leda och samordna bland annat trafikpolitik och kollektivtrafik
(linjetrafik, färdtjänst och skoltrafik)
Ansvaret omfattar förvaltning samt ny- och ombyggnad av fastigheter
och tekniska anläggningar, vatten- och avloppsverksamhet, väg- och
renhållning samt uppgifter avseende allmänna platser och skogar

3 Ansvarsfördelning, teknik/verktyg och slutsatser
Nedan beskrivs områden där det finns/funnits vissa obesvarade frågor
kopplat till ansvarsfördelning. Varje område avslutas med en slutsats.
Gaturenhållning och skyltning
Enligt reglementena är VGS ansvarig för prövning och tillsyn enligt lagen
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning medan KS är
ansvarig för själva gaturenhållningen i alla tre kommunerna.
Enligt 2 § lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning (LGS) och
skyltning ska kommunen sköta renhållning och vinterväghållning av gator,
vägar, torg, parker och andra allmänna platser som finns upptagna i
detaljplan med kommunalt huvudmannaskap.
Kommunen har möjlighet att bestämma att viss renhållning och
vinterväghållning som kommunen annars är skyldig att svara för ska föras
över på fastighetsinnehavare, 3 § LGS. Denna möjlighet gäller för gångbana
eller annat utrymme utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken. Det är
endast sådan skyldighet som annars skulle ligga på kommunen som kan
föras över på fastighetsinnehavaren. Det innebär att det måste vara mark som
är utlagd som allmän plats enligt plan- och bygglagen, att platsen måste ligga
inom detaljplan med kommunalt huvudmannaskap och att åtgärderna inte
ska utföras av staten som väghållare.
5–10 §§ LGS reglerar när det krävs tillstånd för att få sätta upp skyltar och
12 § LGS reglerar vilka påtryckningsmedel som kommunen får använda för
att denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall efterlevas.
Slutsats

Ansvaret för renhållning enligt 2 § LGS ligger på KS. Tillsynen föreslås
utövas av trafikingenjör på KS på all mark som inte ägs av kommunerna. På
kommunalägd mark föreslås tillsyn ske av bygglovshandläggare vid VGS.

Ansvar

Sandviken

Hofors
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Gaturenhållning
och skyltning,
praktiskt

KS

KS

KS

Kvar på KS

Gaturenhållning
och skyltning,
tillsyn och
prövning på
mark som ägs av
annan än
kommunen

VGS

VGS

VGS

Till KS

Gaturenhållning
och skyltning,
tillsyn och
prövning på
mark som ägs av
kommunen

VGS

VGS

VGS

Kvar på VGS

Yttranden enligt ordningslagen
I underlaget till beslutet om att bilda Samhällsbyggnadsnämnden 2015
framgår att trafiknämnden med tillhörande frågor flyttas över till nämnden. I
det nya reglementet går det sedan att läsa att yttrande enligt ordningslagen
(1993:1617), (OL), rörande tillfälligt nyttjande av offentlig mark flyttades
över. I KS Sandvikens reglemente framgår att de fortsatt har ansvar för
kommunens allmänna platser och för kommunens fastighetsbestånd.
Idag är det KS i Sandviken som ansvarar för torghandeln vid Jerntorget, som
regleras av de lokala ordningsföreskrifterna och torghandelsstadgan.
Torghandel är ett reglerat sätt att nyttja en offentlig plats.
Enligt 3 kap 2 § OL ska Polismyndigheten inhämta yttrande från kommunen
innan tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats. Kommunen kan
avstyrka ansökan och då kan inget tillstånd ges. Om kommunen tillstyrker
användning kan det ske med uppställda villkor. Av 3 kap. 15 § OL framgår
att kommunen får ange villkor som behövs för att tillgodose de intressen som
kommunen har att bevaka i fråga om skötseln av den offentliga platsen,
markanvändning, stadsbild, miljö och trafik.
Slutsats

Det framgår inte av beslutet varför yttranden enligt ordningslagen flyttas till
samhällsbyggnadsförvaltningen. Möjligtvis att frågan upplevdes som en
trafikfråga.
Genom att läsa i ordningslagen är frågan däremot tydligt kopplad till
markanvändning och nyttjande av offentlig plats. Ansvaret för kommunens
allmänna platser och fastighetsbestånd (mark) ligger fortsatt kvar på KS.
Därmed anses att denna fråga flyttas tillbaka till KS Sandviken. Detta styrks
ytterligare av att torghandeln idag ligger kvar på KS.
Det framgår av 3 kap 15 § OL att villkoren som kan tas med i yttrandet
spänner över flera områden och därmed är ett samordnat yttrande viktigt.
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Med det bör VGS vid behov vara delaktiga i yttrandet kopplat till
tillgänglighet, framkomlighet, miljö och stadsbild.
I Hofors och Ockelbo ligger ansvaret redan idag på respektive KS och ingen
ändring föreslås.
Ansvar

Sandviken

Hofors

Ockelbo

Förslag

Yttranden enligt
ordningslagen

VGS

KS

KS

Till KS

Väglagen
Det svenska vägnätet består av tre olika typer av vägar; allmän väg,
kommunal gata och enskild väg. Väglagen reglerar enbart allmänna vägar.
Allmän väg, kommunal gata och enskild väg

Allmän väg är väg som anlagts eller förändrats till allmän enligt väglagen,
eller väg som av ålder ansetts som allmän och upplåtits för allmän
samfärdsel. Normalt är staten väghållare men kommunala
väghållningsområden kan upprättas och väghållningsansvaret med det
överlämnas till kommunerna.
Kommunala gator är områden avsedd för gång- och fordonstrafik, som är
utpekade som allmän plats i detaljplan och där kommunen är utsedd till
huvudman. Kommunala gator regleras i plan- och bygglagen och det är
kommunen som huvudman som är skyldig att bygga och underhålla de
allmänna platserna, alltså i detta fall gatorna.
Enskild väg är vägar som inte är allmän väg eller kommunal gata. De
enskilda vägarna kan i undantagsfall vara gator med enskilt
huvudmannaskap enligt detaljplan. Enskilda vägar regleras av
anläggningslagen.
Väghållare, väghållning och väghållningsmyndighet

Dialog har skett med Per Henningsson, förbundsjurist vid SKR, som
beskriver att väghållning handlar om byggande, drift och underhåll av gator
och vägar. Med väghållare avses den som har hand om väghållningen, alltså
den som förvaltar en väg eller gata. Begreppet väghållningsmyndighet
används endast om allmänna vägar.
Vid frågan om att dela ansvaret mellan nämnderna gällande ansvar för
väghållning och väghållningsmyndighet kan han inte se något juridiskt
hinder. Däremot beskriver han att ”det förefaller opraktiskt och inte förenligt
med hur myndighetsuppgifterna avseende väg- och gatuhållning regleras i
annan lagstiftning än väglagen”. Lagstiftningen använder inte begreppet
väghållningsmyndighet om kommunala väghållare utan i stället
formuleringen ”den myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen”.
Allmänna vägar
Om kommunen är väghållare upphör en allmän väg att vara allmän när den
pekats ut som allmän plats i enlighet med detaljplan. Det medför att
allmänna vägar med kommunalt väghållaransvar är väldigt begränsat i
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dagsläget, nästintill obefintligt. Några löpande arbetsuppgifter för den
kommunala väghållningsmyndigheten har inte noterats, däremot ska det
finnas en väghållningsmyndighet utsedd genom att det finns ett kommunalt
väghållningsområde.
Slutsats

Begreppet väghållningsmyndighet saknas i förvaltningarnas reglementen och
i dagsläget är det därmed oklart vilken nämnd som är väghållningsmyndighet
i enlighet med väglagen.
KS Sandviken är enligt sitt reglemente ansvarig för kommunens väghållning.
KS Hofors är enligt sitt reglemente ansvarig för att ha hand om väghållning.
KS i Ockelbo är enligt sitt reglemente ansvarig för väg- och renhållning samt
uppgifter avseende allmänna platser och skogar.
I VGS reglemente finns det inget som tyder på något ansvar för vägar,
varken som väghållare eller väghållningsmyndighet.
Mot bakgrund av de fakta som framkommit bör KS i alla tre kommunerna
utses som väghållningsmyndighet. KS ansvarar redan för likvärdiga
uppgifter enligt annan lagstiftning gällande kommunala gator.
Reglementesändring föreslås.
Ansvar

Sandviken

Hofors

Ockelbo

Förslag

Väghållningsmyndighet
enligt väglagen

Framgår inte
av reglementet

Framgår
inte av
reglementet

Framgår
inte av
reglementet

Till KS

Trafiknämnd enligt trafiklagstiftningen
De föreskrifter som regeringen överlåtit åt en kommun att besluta om är
lokala och andra trafikföreskrifter. Dessutom får kommunen pröva och
medge undantag från regler i trafikförordningen och föreskrifter som
beslutats med stöd av trafikförordningen samt utfärda parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.
Det är obligatoriskt för kommunen att ha en eller flera nämnder för
trafikfrågor. Vilken nämnd som har ansvaret är upp till varje kommun att
bestämma.
Lokala trafikföreskrifter

Av 10 kap. 3 § trafikförordningen (TrF) framgår att lokala trafikföreskrifter
bland annat meddelas av kommunen. Lokala trafikföreskrifter reglerar de
särskilda trafikregler som gäller i en kommun. Lokala trafikföreskrifter kan
gälla permanent. Men de kan även gälla under en del av året eller tillfälligt i
samband med evenemang, marknader eller tävlingar. Kommunen beslutar
om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område och för vägar där
kommunen är väghållare.
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Undantag från trafikförordningen och lokala trafikföreskrifter

Undantag (dispens) av föreskrifter prövas av kommunen 13 kap 3, 4 §§ TrF.
Undantag kan bland annat ges om ett fordon eller fordonståg, med eller utan
last, vid en viss transport måste vara bredare, längre eller tyngre än vad
grundbestämmelserna medger. Ett undantag från trafikförordningen kan även
handla om att fordon får dispens för att föras på gång- och cykelbanor samt
på gågator. Undantag får tillåtas om det behövs av särskilda skäl och om det
kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan stor
olägenhet.
”Väghållarbeslut”, Tillfälliga föreskrifter

Vissa föreskrifter enligt trafikförordningen kräver inte lokala
trafikföreskrifter. I stället har den myndighet som har hand om väg- eller
gatuhållningen inom området, om det behövs på grund av vägarbete eller
liknande arbete eller under kortare tid på grund av skador eller risk för
skador på vägen och på grund av annat som kan medföra fara eller hinder för
trafiken, eller om det behövs på särskild vinterväg över istäckt vatten enligt
10 kap. 14 § TrF, rätt att besluta om tillfälliga föreskrifter.
Nationella vägdatabasen, NVDB

Nationell vägdatabas, NVDB, är Trafikverkets databas över vägnätet i
Sverige. NVDB betraktas som en av samhällets grunddatabaser och omfattar
ett referensvägnät och en stor mängd data kopplade till vägnätet. Det innebär
att den innehåller alla Sveriges bilvägar, gator, cykelvägar samt en delmängd
av gångvägarna. NVDB används av både offentliga och privata aktörer och
är ett samarbete mellan Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting,
skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet.
KS som ansvarig för såväl projektering, byggande, drift och underhåll som
för trafiksäkerhet bör ha ansvaret för att uppdatera databasen i nära
samarbete med VGS, som tillhandahåller geografisk information om
vägarna.
Yttrande till länsstyrelsen och Trafikverket

I enlighet med trafiklagstiftningen lämnas bland annat yttranden till
länsstyrelsen gällande tävlingar eller uppvisning med fordon på väg. Till
Trafikverket lämnas yttranden om undantag för tunga och breda transporter.
Slutsats

Att i så hög grad som möjligt hålla samman trafikfrågorna under en nämnd,
KS, torde vara värdefullt ur många perspektiv; juridiska, organisatoriska,
ekonomiska och praktiska.
Mot bakgrund av de fakta som framkommit bör KS i alla tre kommunerna
utses som väghållningsmyndighet.
VGS föreslås fortsätta utfärda parkeringstillstånd.
Reglementesändring föreslås.
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Ansvar

Sandviken

Hofors

Ockelbo

Förslag

Trafiknämnd
enligt
trafiklagstiftning.
Ansvar för bland
annat LTF,
p-tillstånd,
handlägga
undantag, yttra sig
till Lst och TV
samt NVDB

VGS

VGS

VGS

Till KS,
mua
p-tillstånd

Skyltning
Skyltning enligt vägmärkesförordningen

I vägmärkesförordningen (VMF) framgår av 1 kap. 6 § att kommunen
ansvarar för skyltning i viss omfattning på respektive platser. Vidare framgår
att kostnader ska tas av den som enligt 1 kap. 6 § VMF har ansvar för
åtgärderna, med vissa undantag.
Enligt 2 kap. 13 a § VMF framgår att det är den kommunala myndighet som
har hand om väg- eller gatuhållningen som får besluta om vägvisning till
inrättningar, anläggningar och turistiskt intressanta mål med mera
I dagsläget beställer VGS viss skyltning inom Sandvikens kommun av
Sandviken Energi, som utför arbetet. Det är KS som bekostar skyltningen.
Gatunamnsskyltning

Gatunamnsskyltning regleras inte i lag. Det är upp till varje kommun att
utforma riktlinjer för arbetet.
Av riktlinjer för ortnamnsverksamhet och adressättning, Sandvikens
kommun, framgår att VGS ska utföra och bekosta gatunamnskyltning av alla
gator, vägar och allmänna platser där namnbeslut finns, oavsett väghållare.
Extern resurs utför skyltningsarbetet.
Skyltar är en anordning för vägens funktion och ansvaret bör därför ligga på
väghållaren oavsett om det handlar om enskild väghållning eller
kommunal/statlig.
Av riktlinjer för ortnamnsverksamhet och adressättning i Hofors kommun,
framgår att KS utför och bekostar gatunamnskyltning av alla gator, vägar
och allmänna platser där namnbeslut finns, oavsett väghållare.
Av riktlinjer för ortnamnsverksamhet och adressättning i Ockelbo kommun,
framgår att ansvaret för skyltning av kommunala vägar och allmänna platser
ligger hos KS. Driftas vägen av annan väghållare är det väghållarens ansvar
att utföra och bekosta skyltningen.
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Skyltning enligt sjötrafikförordningen

I sjötrafikförordningen (1986:300) 2 kap 6 § framgår att kommunen ansvarar
för att ett sjövägmärke som en länsstyrelse har föreskrivit eller beslutat om
sätts upp och underhålls.
Slutsats

Det framgår inte i något reglemente vem som ansvarar för skyltning i
enlighet med vägmärkesförordningen. Däremot beställs och bekostas
skyltningen av KS i alla tre kommuner och skyltning bör ses som en driftoch underhållsfråga. Ansvaret bör tydliggöras i alla kommuner KSreglementen och arbetsprocessen/rutinen för skyltning ses över. KS är, som
ansvarig för väghållningen, ansvarig för beslut om vägvisning.
VGS ansvarar för namnberedningen i samtliga kommuner, vilket är lämpligt
att det fortgår. En samordning av skyltningsansvaret, på samma sätt som det
redan är i Hofors och Ockelbo kommuner, föreslås även för Sandviken och
med det lämna över ansvaret att utföra och bekosta gatunamnsskyltning på
vägar med kommunalt ansvar från VGS till KS Sandviken. Ansvaret för
skyltning av vägar med enskild väghållning i Sandvikens kommun bör återgå
till väghållaren.
I Hofors och Ockelbo föreslås ingen förändring av skyltningsansvaret.
Ansvaret för skyltning enligt sjötrafikförordningen ligger i dagsläget hos
VGS, men flyttas till KS för att hålla ihop skyltningsansvaret för fordon,
oavsett var fordon framförs.
Reglementesändring föreslås och justering i riktlinjerna för
ortnamnsverksamheten i Sandvikens kommun.

Ansvar

Sandviken

Hofors

Ockelbo

Förslag

Skyltning
enligt
vägmärkesförordningen

Framgår inte av
reglementet

Framgår inte av
reglementet

Framgår inte
av reglementet

Till KS

Skyltning av
ortnamn,
kommunala
vägar

Hos VGS enligt
riktlinjer. En
kvarleva fr gamla
MBK-avtal.

KS

KS eller annan
driftansvarig

Ansvaret
återgår till
väghållaren
i
Sandvikens
kommun.
Ingen
förändring
för Hofors
eller
Ockelbo
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Skyltning av
ortnamn,
enskilda
vägar

Hos VGS enligt
riktlinjer. En
kvarleva fr gamla
MBK-avtal.

KS

KS eller annan
driftansvarig

Ansvaret
återgår till
väghållaren
i
Sandvikens
kommun.
Ingen
förändring
för Hofors
eller
Ockelbo.

Skyltning
enligt
sjötrafikförordningen

VGS

VGS

VGS

Flyttas till
KS

Utbetalning av vägbidrag
Enskilda väghållare kan få statligt och/eller kommunalt bidrag för underhåll
av vägar. Utbetalning i Sandvikens kommun hanteras av VGS och det sker
utefter beslutade regler för kommunalt stöd för enskild väghållning.
Utbetalning av vägbidrag i Hofors och Ockelbo ansvarar respektive KS för.
Syftet med vägbidrag är för att underlätta att drift och underhåll av vägar
sköts så att boende, näringsliv och friluftsliv kan nyttja vägarna.
Slutsats

Ansvaret för utbetalning av vägbidrag föreslås flyttas tillbaka till KS i
Sandviken och ligga kvar på KS i Hofors respektive Ockelbo. Frågan anses
vara en del av att säkra väghållningen inom hela kommunen, även där
kommunens inte är väghållare.
Reglementesändring föreslås.
Ansvar

Sandviken

Hofors

Ockelbo

Förslag

Utbetalning av
vägbidrag

VGS

KS

KS

Till KS

Hållbart samhällsbyggande
När trafikfrågorna, så som lokala trafikföreskrifter, flyttades över till den nya
Samhällsbyggnadsnämnden nämndes även trafikplanering. Hanteringen av
de lokala trafikföreskrifterna föreslås i denna rapport flyttas tillbaka till KS i
alla tre kommunerna, se pkt 3.4.1 ovan.
VGS har just nu uppdraget för alla tre kommuner att svara för kommunernas
strategiska arbete för samhällsutveckling; fysisk översiktsplanering. I det
ansvaret ingår att planera för all mark- och vattenanvändning och möjliggöra
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för människor att transportera sig själva och gods till de platser de vill nå; vi
pratar bland annat om mobilitet och trafikstrategier.
För att skapa attraktiva och hållbara samhällen krävs helhetssyn, där
planeringen av bostäder, arbetsplatser och verksamheter integreras med
trafik- och transportplanering. För att uppnå en samordnad planering behöver
kommunernas olika förvaltningar verka åt samma håll för att nå bästa effekt;
att nå ett hållbart samhällsbyggande.
Slutsats

Det är ett delat ansvar i kommunernas koncerner för att nå ett hållbart
samhällsbyggande. Det krävs helhetssyn, god samverkan och dialog för att
ha gemensam vision med strategier och handlingsplaner för att nå dithän.
Reglementesändring föreslås.
Ansvar

Sandviken

Hofors

Ockelbo

Hållbart
samhällsbyggande
med bland annat
trafikplanering/
trafikstrategi

Förslag
Ett delat ansvar.
VGS planerar för
all mark- och
vattenanvändning.
I det ingår att
planera för trafik
och mobilitet i
samverkan med
väghållaren.

Flytt av fordon
I Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall framgår att en kommunal
myndighet har rätt att flytta fordon i särskilt angivna fall; när det behövs för
ordningen och säkerheten i trafiken eller av naturvårdsskäl.
Flytt av fordon delegerades till samhällsbyggnadsnämnden år 2015 och VGS
ansvarar nu för det i alla tre kommuner.
Slutsats

Uppdraget handlar till största del om att ha rådighet över säkerheten i
trafiken och uppdraget föreslås därför flyttas till KS. Det torde i och med det
även uppstå en samordningsvinst med parkeringsvaktens uppdrag i
Sandvikens kommun.
Reglementesändring föreslås.
Ansvar

Sandviken

Hofors

Ockelbo

Förslag

Flytt av fordon

VGS

VGS

VGS

Till KS
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Samråd enligt svävarfartsförordningen
Av svävarfartsförordningen (1986:305) 3 § framgår att tillstånd att använda
svävare meddelas, efter samråd med Transportstyrelsen och berörda
kommuner, av länsstyrelsen i det län där svävaren huvudsakligen skall
användas.
Slutsats

Då svävare är att anse som ett fordon bör samrådsansvaret flyttas från VGS
till KS.
Reglementesändring föreslås.
Ansvar

Sandviken

Hofors

Ockelbo

Förslag

Samråd enligt
svävarfartsförordningen

VGS

VGS

VGS

Till KS

Övrigt inom väg och trafik
Trafikmätningar

Trafikmätningar används i flera sammanhang, så som att ta reda på
hastigheter och årsdygnstrafik till planuppdrag, bulleruträkningar och för
trafikutredningar utefter egna initiativ eller på grund av klagomål.
Trafikanordningsplaner

En trafikanordningsplan, TA-plan, ska tas fram av entreprenör som utför
arbeten på allmän plats där kommunen är väghållare om det påverkar
trafiken. TA-planen innehåller information om hur trafiken ska ordnas, vilka
avstängningar och skyltar som ska användas. En TA-plan kan även hanteras i
samband med grävningstillstånd.
Trafikbuller

Trafikbuller är ett problem längs många vägar och ansvaret för att inte
överskrida aktuella riktvärden ligger på verksamhetsutövaren (väghållaren).
Tillsyn enligt miljöbalken sker av miljöinspektörerna vid VGS.
Byggande, drift och underhåll

Väghållning handlar om projektering, byggande, drift och underhåll av gator
och vägar och är något som KS ansvarar för. I uppdraget ingår även arbetet
med trafiksäkerhet.
Upprätta ansökan för till exempel statlig medfinansiering eller
stadsmiljöavtal

Kommunen kan ansöka om statlig medfinansiering för miljö- och
trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder på kommunala gator och vägar samt
söka bidrag för att främja hållbara stadsmiljöer.
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KS som ansvarig för att bygga kommunala gator och vägar ansvarar för att
utefter aktuell planering och behov söka dessa medel/bidrag.
Flyttbara farthinder och blomlådor

För att få placera ut ett farthinder behöver man ansöka om detta hos
kommunen och få tillstånd. Det är väghållaren som ansvarar för
trafiksäkerheten, även om anordningarna bekostas och placeras ut av
enskilda personer eller vägföreningar. Därav bör både tillstånd och tillsyn
ske av väghållaren. Riktlinjerna bör därmed också beslutas av den nämnd
som är väghållare, i detta fall KS.
Slutsats

Frågor och synpunkter som berör nyttjande samt byggande, drift och
underhåll ska hanteras av KS som väghållare.
Bullertillsyn enligt miljöbalken sker av miljöinspektörerna vid VGS.
Reglementesändring föreslås.

Ansvar

Sandviken

Hofors

Ockelbo

Förslag

Trafikmätningar,
TA-planer,
trafikbuller,
byggande, drift
och underhåll
tex upprätta
ansökan om
statlig
medfinansiering
eller
stadsmiljöavtal,
flyttbara
farthinder och
blomlådor

VGS och KS

VGS och KS

VGS och KS

Till KS,
mua
bullertillsyn
enligt MB

Skötsel av busskurer/väderskydd i Sandviken
Sandvikens kommun ansvarar för alla busskurer i kommunen, men ansvaret
internt är idag lite otydligt. Vissa busskurer ansvarar KS för och några följde
med till samhällsbyggnadsnämnden 2015, även om det inte framgår av
reglementet. Det medför att VGS ansvarar för drift- och underhållskostnader
av busskurer, som tidigare var kopplade till skolskjuts.
Vid en lagändring så var tanken att ansvaret för busskurer skulle flyttas över
till regionen, men Sandviken lämnade inte över detta ansvar till regionen.
Bland annat med hänvisning till något som kallades ”Hela resandet” kopplat
till skolskjutsen. Detta arbete har avslutats för flera år sedan och är inget som
styr hanteringen idag.
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Oavsett tidigare koppling till skolskjutsen så är bedömningen att hantering
numera är kopplat till fastighetsskötsel och inte till skolskjuts.
Slutsats

Det finns inget i reglementet för VGS som tyder på något skötselansvar för
busskurer. Jävsituationer kan uppstå om ett sådant uppdrag ges till nämnden.
I KS reglemente framgår ett fastighetssansvar där skötsel bör inräknas.
Skötsel av samtliga busskurer/väderskydd bör därav fortsatt ske av KS i
Sandviken.
Reglementesändring föreslås.
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Ansvar

Sandviken

Hofors

Ockelbo

Förslag

Skötsel av
busskurer/
väderskydd

VGS

KS

KS

Till KS

Samråd och samordning med Region Gävleborg gällande
kollektivtrafik, Sandviken
VGS har just nu uppdraget endast för Sandvikens kommun att svara på
samråd och samordning med Region Gävleborg gällande kollektivtrafik.
För att skapa attraktiva och hållbara samhällen krävs helhetssyn, där
planeringen av bostäder, arbetsplatser och verksamheter integreras med
trafik- och transportplanering. För att uppnå en samordnad planering behöver
kommunernas olika förvaltningar verka åt samma håll för att nå bästa effekt
och därmed även föra en gemensam dialog med Region Gävleborg för att nå
ett hållbart samhällsbyggande.
Slutsats

Det är ett delat ansvar för att nå ett hållbart samhällsbyggande. Det krävs
helhetssyn, god samverkan och dialog för att ha gemensam vision med
strategier och handlingsplaner för att nå dithän.
Reglementesändring föreslås.
Ansvar

Sandviken

Hofors

Ockelbo

Förslag

Samråd och
samordning med RG
gällande
kollektivtrafik

VGS

KS

KS

Till KS

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
De med en funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att förflytta
sig kan ansöka om parkeringstillstånd. Frågor kring parkeringstillstånd
prövas av den kommun där sökande är folkbokförd 13 kap. 8 § TrF.
Kommunerna är överens om att ansvaret för att pröva frågor kring
parkeringstillstånd ska ligga kvar på VGS, då det är handläggning som till
stor del påminner om handläggningsrutiner för bostadsanpassningsbidrag,
som görs på VGS idag. Besluten om parkeringstillstånd har heller inget att
göra med markägandet eller utformning av trafikflöden.
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Slutsats

Ingen reglementesändring föreslås.
Ansvar

Sandviken

Hofors

Ockelbo

Förslag

P-tillstånd

VGS

VGS

VGS

Kvar på
VGS

4 Personal
Två medarbetare på VGS arbetar idag med ovan beskrivna trafikfrågor.
Parkeringstillståndshanteringen utförs av annan personal på VGS, som
föreslås inte beröras av denna flytt. En behovsutredning gällande operativa
trafikfrågorna är gjord. Utredningen visar på följande behov:
Operativt
arbete
Produktion,
timmar

Sandviken

Hofors

1270

Ockelbo

178

Totalt

104

1 552

Slutsats

En medarbetare på VGS föreslås flyttas till KS i Sandviken. Den andra
medarbetaren föreslås erbjudas annan tjänst på VGS. Åtgärden är att betrakta
som verksamhetsförändring och inte som verksamhetsövergång, eftersom
berörd personal är, och förblir, anställd inom Sandvikens Kommun.

5 Ekonomi
KS i Sandviken är överens med VGS om att det räcker att en tjänst, 100 %,
inrättas vid KS och en av VGS trafikhandläggare erbjuds tjänsten vid KS för
att täcka behovet av tid för uppdragen för Sandvikens kommun, vilket
motsvarar en budget på 646 tkr inkl. OH-kostnader som föreslås flyttas från
VGS till KS i Sandviken.
Kommunbidragen för Hofors respektive Ockelbos del av kostnader för två
trafikingenjörer enligt befolkningsnyckeln (17,5 % respektive 10,75 %),
motsvarande 220 tkr för Hofors och 135 tkr för Ockelbo föreslås lämnas
tillbaka från VGS till respektive KS, som sedan kan avropa konsultstöd från
KS i Sandviken för att utföra de operativa arbetsuppgifter som utretts ovan.
Kommunbidraget som motsvarar utbetalda medel för vägföreningsbidrag i
Sandviken år 2021, 880 tkr, föreslås flyttas med uppdraget från VGS till KS
Sandviken.
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Kommunbidraget som motsvarar budgeterad licenskostnad för Sokigos
verktyg för bilflytt, 54 tkr, föreslås flyttas med uppdraget från VGS till KS
Sandviken.
Kommunbidraget som motsvarar budgeterad stödåtgärd för skyltning i
Sandviken, 50 tkr, föreslås flyttas med uppdraget från VGS till KS
Sandviken.
Kommunbidraget som motsvarar budget för licenskostnad för Sokigos
verktyg, 68 tkr, som stödjer och effektiviserar en digital hantering av
modifiering av vägnätet samt automatisk uppdatering av NVDB, föreslås
flyttas med uppdraget från VGS till KS Sandviken.
När ansvaret för busskurer/väderskydd flyttades till VGS följde ingen budget
med. Under 2021 kostade verksamheten 8 tkr, vilket föreslås flyttas från
VGS till KS i Sandviken.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-02-28

Nämnd/Styrelse

1(2)
Mötets diarienummer

KS2022/123

Kommunfullmäktige

§7

Översyn av nämndernas reglementen
Diarienummer KS2021/489
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Godkänna rapport för Översyn av nämndernas reglementen – moment 1.
2. Anta de inriktningsbeslut som föreslås i rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2021 att genomföra en översyn av
nämndernas reglementen. Det är nästa steg i arbetet med utvecklad styrning
och ledning som behandlar organisatorisk struktur. Kommunstyrelsen
beslutade i september 2021 om utvecklingsplan för översyn av nämndernas
reglemente, där arbetet delades in i tre moment. För moment 1, som innebar
en översyn av den politiska organisationen, tillsattes en styrgrupp av
förtroendevalda för att driva arbetet med stöd av en arbetsgrupp med
tjänstepersoner.
Arbetet har utgått från centrala frågeställningar i utvecklingsplanen, med
utgångspunkterna att skapa förutsättningar för politiska nomineringar till
valet 2022, att behålla nuvarande nämndstruktur, att kulturen för Styrning
och ledning är överordnad den organisatoriska styrningen, samt att de
kommunala bolagen inte ingår i översynen. Det huvudsakliga målet för
moment 1 har varit att ta fram förslag på inriktningsbeslut till
kommunfullmäktige, för det fortsatta arbetet med nämndernas reglementen.
Arbetet inom moment 1 beskrivs i rapporten ”Översyn av nämndernas
reglementen – moment 1”.
Styrgruppen för översyn av nämndernas reglementen har inom ramen för
arbetet i översynens moment 1 beslutat om att föreslå kommunfullmäktige
att fatta inriktningsbeslut inom fyra områden. Dessa innebär i korthet:





Antalet ledamöter i nämnderna: föreslås lämnas oförändrade.
Övergripande hållbarhetsfrågor:
- Samtliga nämnder ska enligt reglemente ansvara för att driva
hållbarhetsarbete utifrån de mål i Agenda 2030 som koppling till sina
övriga ansvarsområden.
- Kommunstyrelsen ska samordna kommunens hållbarhetsarbete.
De kommunala intresserådens funktion och styrning:
- Ansvaret för Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala
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handikapprådet (KHR) flyttas till kommunstyrelsen.
- Råden ska bidra med kunskap till kommunen i tidigt skede inom
den övergripande planeringsprocessen och nya styrande dokument
för råden tas fram utifrån detta.
- KHR ska byta namn till Kommunala funktionshinderrådet.
Fördelning av nämndernas ansvarsområden:
- Ansvar för skolskjuts flyttas från VGS till kunskapsnämnden.
- Hur ansvar för trafikfrågor kan samlas under en nämnd ska utredas.
- Flytt av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst från VGS till
omsorgsnämnden ska utredas
- Otydligheter kring ansvarsområden i reglementen ska klargöras och
reglementen för nämnderna ska göras om från grunden, med fokus på
grundläggande ansvarsfrågor och att de inte ska vara detaljstyrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2021-05-25, §125 ”Uppdrag att ta fram utvecklingsplan
för översyn av nämndernas reglementen”, dnr KS2021/226
Utvecklingsplan för översyn av nämndernas reglementen, 2021-09-13
(reviderad 2021-11-04 utifrån KS beslut 2021-10-26), dnr KS2021/226
Kommunstyrelsen, 2021-09-28, §195, ”Utvecklingsplan för översyn av
nämndernas reglementen”
Kommunstyrelsen, 2021-10-26, §233, beslut om att välja Maria Hagström i
stället för Rejn Karlgren till insynsplats i styrgruppen för översyn av
nämndernas reglementen, dnr KS2021/226
Protokoll styrgruppsmöte 3, 2021-10-28, dnr KS2021/489
Protokoll styrgruppsmöte 4, 2021-11-10, dnr KS2021/489
Protokoll styrgruppsmöte 5, 2021-11-24, dnr KS2021/489
Protokoll styrgruppsmöte 6, 2021-12-07, dnr KS2021/489
Protokoll styrgruppsmöte 7, 2022-01-14, dnr KS2021/489
Rapport Översyn av nämndernas reglementen – moment 1, 2022-01-14, dnr
KS2021/489
Tjänsteskrivelse ”Översyn av nämndernas reglementen – rapport och
inriktningsbeslut för moment 1”, 2022-01-14, dnr KS2021/489
Kommunstyrelsen 2022-02-01 § 18
Protokollsutdrag skickas till
Kommundirektör
Nämnderna
Förvaltningscheferna
Chef för kommunledningskontoret
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Nämnd/Styrelse

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

§ 144 Helhet trafik - trafikfrågor under en nämnd, Ockelbo
Diarienummer VGS-TR-2022-1414
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
1. verkställa slutsatserna i genomförd utredning, som visar att de
allra flesta trafikfrågorna kan flyttas från Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd, VGS, till kommunstyrelsen, KS, och därmed
samlas under en nämnd i enlighet med beskrivning i utredningens
rapport, 2022-09-08, diarienummer VGS-TR-2022-1421,
2. KS:s ekonomiska ram 2023 utökas med 135 tkr,
3. VGS:s ekonomiska ram 2023 minskas med 135 tkr ansvar 611200
verksamhet 24903,
4. beslutet föreslås träda i kraft 2023-01-01 under förutsättning att alla
tre samverkanskommuners kommunfullmäktige tagit beslut i enlighet
med punkt 1 ovan, samt att
5. justering av reglementet genomförs vid kommunfullmäktiges
sammanträde i maj 2023.
Sammanfattning av ärendet
En utredning har genomförts som syftat till att identifiera om det går och i så
fall vad som behöver göras för att samla trafikfrågor under en nämnd i
enlighet med utredningsdirektiv, 2022-02-28 KF § 7.
Slutsatserna finns sammanfattade i en rapport, daterad 2022-09-08,
diarienummer VGS-TR-2022-1421. Slutsatsen är att de allra flesta
trafikfrågorna kan flyttas från VGS tillbaka till respektive KS i de tre
samverkande kommunerna.
I dagsläget bemannas aktuell trafikverksamhet vid VGS av två tjänster.
Åtgärden är att betrakta som verksamhetsförändring och inte som
verksamhetsövergång, eftersom berörd personal är, och förblir, anställd inom
Sandvikens Kommun.
Kommunbidragen för Hofors respektive Ockelbos del av kostnader för två
trafikingenjörer enligt befolkningsnyckeln (17,5 % respektive 10,75 %),
motsvarande 220 tkr för Hofors och 135 tkr för Ockelbo föreslås lämnas
tillbaka från VGS till respektive KS, som sedan kan avropa konsultstöd från
KS i Sandviken för att utföra de operativa arbetsuppgifter som utretts ovan.
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Den ekonomiska effekten för Sandviken är en ramjustering mellan VGS och
KS innebärande att 1 525 tkr flyttas från ansvar 611200, verksamhet 24903
till ansvar 531000 verksamhet 24903. Det innebär även att 118 tkr flyttas
från ansvar 611400, verksamhet 21509 till ansvar 531000 verksamhet 24903.
Beslutsunderlag
Utredningsdirektiv 2022-02-28, diarienummer KF § 7, Sandviken
Tjänsteskrivelse 2022-09-08, diarienummer VGS-TR-2022-1414
Rapport Ansvar för väg- och trafikfrågor 2022-09-08,
diarienummer VGS-TR-2022-1421
Yrkanden
Stig Mörtman (M) yrkar att ärendet återremitteras för fortsatt handläggning.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut (verkställa slutsatserna i
genomförd utredning) mot yrkandet från Stig Mörtman (M) om att
återremittera ärendet för fortsatt handläggning. Ordföranden finner att
samhällsbyggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag.
Reservationer
Stig Mörtman (M)
Mats Sundberg (M)
Protokollsutdrag skickas till
kommun@ockelbo.se
Kommunchef joachim.kruger@ockelbo.se
Ekonomichef johanna.eriksson@ockelbo.se
Ockelbo Vägförening info@ockelbovf.se

125
Protokoll 2022-09-20 §§ 143-145
(Signerat, SHA-256 AFE2C7BBB94ACBD1C8DD9DFB31D05CB60A125FF1FC0D3BA3DEDC1447AE80E016)

Sida 7 av 10

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-11-07

1(3)
Referens

KS 2022/00507

Kommunkontoret
Krüger, Joachim
joachim.kruger@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Välfärdsstrategi i länets samtliga kommuner samt
region Gävleborg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Välfärdsstrategin som underlag för den samverkan Ockelbo kommun
genomför inom ramen för Nätverk Välfärd antas.
2. Välfärdsstrategin ersätter därmed tidigare överenskommelser rörande
länssamverkan inom ramen för Nätverk Välfärd.
Sammanfattning av ärendet
År 2020 gav Nätverk Välfärd sin tjänstemannaorganisation Länsledning
Välfärd i uppdrag att arbeta fram en välfärdsstrategi som ska ersätta de så
kallade Gemensamma utgångspunkterna - som är de övergripande
överenskommelserna för samverkan mellan Region Gävleborg och länets
kommuner inom välfärdsområdet. I slutet av juni 2022 inkom det
gemensamt framtagna tjänstemannaförslaget till välfärdsstrategi för
behandling i länets samtliga kommuner samt region Gävleborg Nätverk.
Välfärdsstrategin är avsedd att stödja samverkan på länsnivå. Den är inte
avsedd att ersätta lokala styrdokument.
Strategin ska ge en överordnad inriktning och struktur av samverkansarbete
inom välfärdsområdet för att nå målen för välfärden. Strategin ska vara ett
stöd för gemensamma prioriteringar för vår samverkan inom
välfärdsområdet. Den ska också stödja Nätverk Välfärd i riktning mot att
fastställa gemensamma mål inom prioriterade områden.
Baserat på Välfärdsstrategin kommer Länsledning Välfärd ta fram årliga
handlingsplaner för konkreta åtgärder i samverkansarbetet.
Nätverk Välfärd önskar att samtliga länets kommuner samt Region
Gävleborg ska besluta om detta. Ambitionen är att respektive fullmäktige
kan ta beslut i frågan före årsskiftet.
I Ockelbo har frågan beretts i KLG och strategin delges nämnderna inför ett
eventuellt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag
Välfärdsstrategi 220303 slutversion
Tjänsteskrivelse Välfärdsstrategi
Ärendet
Nätverk Välfärd är en politisk ledningsgrupp bestående av ordförande för
social-omsorgsomvårdnadsnämnd eller motsvarande och för barn- och
utbildnings-nämnd eller motsvarande inom kommunerna samt ledamöter i
hälso- och sjukvårdsnämnden Region Gävleborg.
Denna politiska ledningsgrupp tar det gemensamma ansvaret för att på en
övergripande nivå identifiera behov av, initiera, leda och utvärdera samt
utveckla de gemensamma samverkansfrågorna i Gävleborgs län. Som en
följd av detta blir också nätverkets uppgift att identifiera, analysera och
åtgärda systemfel och andra hinder i våra välfärdssystem, som försvårar
sådana samverkanslösningar.
Länsledning Välfärd arbetar på uppdrag av Nätverk Välfärd som är det
politiskt sammanhållna samverkansforumet inom Gävleborgs län.
Länsledning är en strategisk samverkansledning bestående av
förvaltningschefer inom socialtjänst, omsorg/omvårdnad, utbildning inom
kommunerna samt inom Region Gävleborg. Denna samverkansledning har på
en övergripande nivå ansvar för att identifiera, initiera, leda och utvärdera
samt utveckla gemensamma samverkansfrågor i Gävleborgs län.
Ordförande:
• Tina Mansson Söderlund, Bitr. Hälso-och sjukvårdsdirektör, Region
Gävleborg
• Magnus Höijer, Sektorchef Välfärd Gävle kommun
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Välfärdsstrategi Gävleborg
En strategi för att nå välfärdens långsiktiga mål 2030
Nätverk Välfärd
2022-03-03
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En strategi för att nå välfärdens långsiktiga mål
Tillsammans kan vi göra mer. Länets välfärdssystem - med utbildning, vård, omsorg,
hälsofrämjande och förebyggande arbete – behöver utvecklas. De gemensamma
utmaningarna kommande decennium handlar om demografiska förändringar med en ökad
andel äldre och yngre, och en oförändrad andel i arbetsför ålder. För att välfärdsresurserna ska
räcka till förändrade behov i länets befolkning, behöver vi arbeta på nya sätt i samverkan.
Välfärdens tjänster behöver utvecklas för att passa våra invånares behov och preferenser.
Digitaliseringens möjligheter behöver tas till vara för att använda resurserna i välfärden
effektivt.
Systemperspektivet på välfärden behöver stärkas, för att tydliggöra och prioritera vårt
gemensamma uppdrag runt invånaren. Genom ändamålsenlig samverkan och nya välfärdstjänster har vi större möjligheter att nå välfärdens mål. Välfärdsstrategin tydliggör målbilden
för samverkan inom hälsa, utbildning och jämlikhet, och fokuserar på god kvalitet som når
alla invånare på lika villkor i hela länet.
Syftet med välfärdsstrategin är att tydliggöra vårt gemensamma välfärdsuppdrag, och ge
förutsättningar för att samordna kompetensen genom att sätta fokus på välfärdssystemet som
helhet. Syftet är också att tydliggöra inriktning och struktur för välfärdsarbetet, och utgöra
underlag för att kunna göra gemensamma prioriteringar.
Strategin ska docka i redan pågående processer i samverkan och inom respektive organisation.
Strategin ska säkerställa att ingen välfärdsfråga hamnar mellan stolarna. Den ska stärka
styrkedjorna i redan pågående processer. Syftet är även att strategin ska tydliggöra de
politiska prioriteringarna för samverkan inom välfärdsverksamheterna.

Långsiktigt perspektiv till 2030
Strategin är ett politiskt dokument som beslutas i Nätverk Välfärd efter beslut i berörda
nämnder hos respektive huvudman. Den ska ge en långsiktig inriktning för samverkan och ska
därför gälla till 2030. Efter beslut tar Länsledning Välfärd fram handlingsplaner med
aktiviteter samt tillhörande indikatorer som sätts in i ett årshjul. Utifrån uppföljningen kan
prioriteringar och mål justeras löpande vid behov.

Grundläggande principer för samverkan i välfärdsarbetet
Ett antal grundläggande principer ska vägleda samverkan mellan huvudmännen.
Samverkansklimatet mellan region och kommuner är av särskild vikt för att nå våra gemensamma välfärdsmål. Regionen och kommunerna är varandras förutsättningar för att åstadkomma insatser ur ett helhetsperspektiv för den enskilde invånaren. Samverkan förutsätter ett
politiskt ledarskap hos varje organisation som genererar vilja, respekt och en generös
inställning. Tillit och ett respektfullt bemötande, att informera varandra i god tid och att alltid
anstränga sig för att hitta samverkanslösningar, ska vara vägledande i vår samverkan.
Samverkan i ett komplext system som omfattar flera huvudmän behöver präglas av ett
flexibelt arbetssätt där anpassning till ändrade förhållanden tillåts ske löpande, samtidigt som
fokus alltjämt ligger på de långsiktiga målen.
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Ett sådant agilt arbetssätt behöver prägla samverkan inom välfärden i länet (agilt från
engelskans ’agile’ som betyder smidigt/följsamt, det vill säga att arbetssätt anpassas efter det
som sker under arbetets gång och kan kräva en kombination av olika arbetssätt vid olika
situationer).
Gemensamt fokus ska vara på nyttan för dem vi är till för. Arbetet ska vara kunskapsbaserat och vila på fakta och bästa tillgängliga kunskap. Även erfarenheter från brukare,
patienter, elever och medborgare är viktig kunskap och ska ses som en resurs i utvecklingsarbetet. Resurseffektivitet ska vara ett mål.
Samtidigt behöver vi skapa förutsättningar i våra välfärdsverksamheter för att bejaka
öppenhet och kreativitet och för att våga testa nya samverkanslösningar och nya arbetssätt.
För det krävs ett modigt och nytänkande ledarskap som ger förutsättningar för en fokusförflyttning inom välfärden; från verksamhetsanpassade välfärdstjänster till individanpassade.
Vi behöver skapa en arbetskultur i välfärden som ger förutsättningar för medarbetare att få
testa nya lösningar utifrån medborgarens bästa istället för att fokusera på verksamhetsgränser.
Slutligen behövs ett långsiktigt perspektiv i samverkan. Utifrån denna välfärdsstrategi bygger
vi en hållbar välfärd för våra länsinvånare, som möter framtidens utmaningar och även har en
beredskap för att ställa om när omvärlden förändras.

Målet är förbättrad folkhälsa
Det övergripande målet med välfärdsarbetet är förbättrad folkhälsa. För att åstadkomma det
baseras välfärdsstrategin på tre målområden inom Agenda 2030. På så vis ska välfärdsstrategin också bidra till en hållbar värld, främst genom att bidra till social hållbarhet. De tre
områdena är:




Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla
Minskad ojämlikhet

Hälsa och välbefinnande i Agenda 2030
Målet är ”God hälsa och välbefinnande. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande
för alla i alla åldrar” God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att
nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Delmålen fokuserar på att höja
livslängden, tillgång till hälso- och sjukvård och att satsa på förebyggande insatser.
God utbildning för alla i Agenda 2030
Målet är ”God utbildning för alla. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god
kvalitet och främja livslångt lärande för alla.” Utbildning är en grundläggande mänsklig
rättighet. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet är en av de viktigaste
grunderna för välstånd och hälsa. Delmålen fokuserar på tillgång till utbildning under hela
livet, kunskaper och färdigheter och ett jämlikt utbildningssystem.
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Minskad ojämlikhet i Agenda 2030
Målet är att minska ojämlikheten inom och mellan länder. Grunden för ett hållbart samhälle är
en rättvis fördelning av resurser och inflytande (ekonomiskt, socialt och politiskt). Ett jämlikt
samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till
exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation och ålder. Jämlikhet minskar risken för
konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Nationella, regionala och lokala strategier
Välfärdsstrategin utgår från tre målområden i Agenda 2030, men den fyller också en funktion
i RUS för att bidra till social hållbarhet, och den bygger på samverkan mellan huvudmännen.
Välfärdsstrategin ersätter de tidigare måldokumenten Gemensamma utgångspunkter.
Kunskapsunderlag som är användbara i förverkligandet av välfärdsstrategin är Program för
jämlik hälsa och Jämlikhetsutredningen. Handlingsplanerna ska anknyta till Strategi för
hälsa. Lokala strategier och planer för välfärden finns i respektive organisation i region och
kommuner, och i möjligaste mån ska välfärdsstrategin knytas samman med lokala befintliga
strategier och mål för välfärden, så att den långsiktiga inriktningen för välfärden går åt samma
håll nationellt, regionalt och lokalt.

Tyngdpunkt på arbete uppströms
I arbetet med att förverkliga välfärdsstrategin och nå de prioriterade målen behöver tyngdpunkten i handlingsplaner och aktiviteter ligga uppströms. Med det menas att arbetet ska utgå
från kunskap om orsakskedjan bakom vad som skapar ohälsa och hälsa i en befolkning, det
vill säga de bestämningsfaktorer som påverkar hälsa. Dessa finns beskrivna i de åtta
nationella målområdena för en bättre folkhälsa. Där finns också en beskrivning av vilka
åtgärder som påverkar hälsan mest. Väl avvägda prioriteringar behövs gällande vilka
aktiviteter som är mest angelägna för att förändra resultatet av välfärdsarbetet i länet. I
handlingsplaner och aktiviteter ska tyngdpunkten ligga på bestämningsfaktorerna för hälsa,
och insatser ska framförallt genomföras där. Fokus på livsvillkor ska vara vägledande i
samverkan mellan organisationer och verksamheter utifrån välfärdsstrategins mål.

Strategiska mål för området Hälsa
Mål 1: Ett sammanhållet system för hälsofrämjande och förebyggande arbete i Gävleborg
Systemet för förebyggande arbete ska omfatta samtliga aktörer på välfärdsområdet, ha ett
brett befolkningsperspektiv och grunda sig i en gemensam analys av nuläget och gemensamma prioriteringar.
Ambitionen ska vara att knyta samman befintligt folkhälsoarbete till en helhet, utan att i första
hand starta nya projekt. Översyn och uppbyggnad av forum för samverkan på strategisk och
operativ nivå ska ingå.
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Handlingsplanen ska innehålla åtgärder för att vi som aktörer blir effektivare tillsammans, för
att systematiken och kvalitén i arbetet höjs så att insatser inom olika aktörer och på olika
arenor förstärker varandra. Denna insats har potential att öka jämlikhet i hälsa och framförallt
stärka hälsan hos grupper med svaga socioekonomiska resurser som t.ex. låg utbildningsnivå.
Tyngdpunkten ska ligga på arbete uppströms, det vill säga på de bakomliggande orsakerna till
ohälsa, och insatser i samverkan behöver framförallt stärkas där.
I handlingsplanen ska delmål tas fram, aktiviteter beskrivas och indikatorer för uppföljning
definieras. Följande områden ska särskilt beaktas:
1.1 Analys av systemets delar i nuläget
1.2 Prioritering av aktiviteter för att förstärka systemet

Mål 2: God och nära vård för alla i Gävleborg
Handlingsplanen ska utgå från beslutad målbild i Länsledning Välfärd för God och nära vård i
Gävleborg. En av de identifierade förändringarna som krävs för att nå målbilden är utveckling
av arbetskultur och värderingar inom vård och omsorg. Det behövs en fokusförflyttning på
flera områden; från verksamhetsfokus till ett hälso- och sjukvårdssystem som är byggt för
människor, från stuprörstänk till samordnad vård och omsorg för individen, från reaktiva
insatser till proaktiva och hälsofrämjande, från synsättet passiva brukare till aktiva
medskapare (se de statliga utredningarna om nära vård).
I handlingsplanen ska ingå delmål, aktiviteter och indikatorer för uppföljning.
Utvecklingsarbete behövs dels inom respektive organisation och verksamhet, dels i
samverkan mellan organisationer och verksamheter. Följande områden ska särskilt beaktas:
2.1 Förbättrad kontinuitet inom vård och omsorg för våra invånare
2.2 Förbättrad delaktighet inom vård och omsorg för våra invånare
2.3 En samordnad plan för individens samtliga vård- och omsorgsinsatser för alla som
behöver det, som utgår från individuella behov och som är patientens egen plan
2.4 Utveckling av arbetskultur och värderingar inom vård och omsorg i länet

Strategiska mål för området Utbildning
Mål 3: Förstärkt samverkan för ett jämlikt och livslångt lärande för alla i Gävleborg
I handlingsplanen ska ingå delmål, aktiviteter och indikatorer för uppföljning gällande:
3.1 Förstärkt samverkan i länet för att åstadkomma ett utbildningssystem som ger alla
likvärdiga möjligheter till ett livslångt lärande
3.2 Jämlika möjligheter att komma vidare i sitt yrkesliv genom hela livet
Ambitionen ska vara att utveckla samverkan mellan huvudmännen i länet på de områden och
nivåer som är relevanta för att nå målet. Gävleborg har flera parallella utmaningar på
utbildningsområdet; dels en jämförelsevis låg utbildningsnivå som påverkar bland annat
folkhälsan negativt eftersom utbildning i sig är en resurs för ett hälsosamt liv, dels en brist på
arbetskraft till länets arbetsmarknad.
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Ambitionen är att möta båda dessa utmaningar genom förstärkt samverkan på flera områden.
Målet ska vara både att höja utbildningsnivån och att förse länets arbetsmarknad med
arbetskraft från relevanta yrkesutbildningar.
Det är ingen motsättning mellan dessa ambitioner, utan insatser behövs för att stärka förutsättningarna för en generell förflyttning i utbildningssystemet där fler får fullständiga betyg
från grundskolan, fler väljer att gå i gymnasiet, fler tar en gymnasieexamen, och fler utbildar
sig generellt. Både yrkesutbildningar behöver öka, likväl som att fler söker högskoleförberedande utbildningar och eftergymnasiala studier.
Aktiviteter för att möta dessa två utmaningar behöver balanseras och arbetas med parallellt.
Utbildningssystemet i länet behöver löpande anpassas efter länets behov av arbetskraft, möta
förändrade behov samt även ha en regional dimensionering. Handlingsplanen ska innehålla
åtgärder för att vi som aktörer blir effektivare tillsammans så att insatser hos olika aktörer och
på olika arenor förstärker varandra i riktning mot målet.

Mål 4: Jämlik tillgång till en bredd av förebilder och möjliga vägar i yrkeslivet för alla i
Gävleborg
Länet har en tradition av låg utbildningsnivå och en arbetsmarknad präglad av stora industrier.
Samtidigt som länets arbetsgivare behöver förses med ny relevant arbetskraft finns också
behovet av en mer diversifierad arbetsmarknad, och en generellt höjd utbildningsnivå för att
stärka folkhälsan i och med de hälsofördelar som utbildning för med sig. Både dessa behov
behöver mötas. Invanda mönster och normer behöver förändras. Som ett led i det innebär mål
4 ett medvetet fokus på att synliggöra andra vägar i yrkeslivet än de traditionella.
I handlingsplanen ska ingå delmål, aktiviteter och indikatorer för uppföljning gällande:
4.1 Ändamålsenlig samverkan för att ge alla invånare jämlik tillgång till information om
olika vägar i yrkeslivet under hela livet genom att möjliggöra och tydliggöra vägar till
olika yrken. Detta kan ske genom en bredd av tydliga förebilder inom alla sektorer på
arbetsmarknaden, och beskrivningar av vägarna dit. Målet är att oavsett individens
bakgrund, studie- eller yrkestradition i familjen, ska huvudmännen verka för jämlik
information, stöd och insatser till alla invånare i länet för att ta sig vidare i yrkeslivet.

Strategiskt mål för området Jämlikhet
Mål 5: Ett jämlikt Gävleborg genom social, ekonomisk och politisk inkludering för alla
Alla människor - oavsett ålder, kön, funktionsvariation, etnicitet, ursprung, religion, eller
ekonomisk ställning ska vara inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Jämställdhet mellan män och kvinnor ingår i detta mål, liksom att öka antal invånare som
arbetar, vilket innebär en inkludering i samhället, både socialt och ekonomiskt.
Jämlikhet i sociala och ekonomiska förutsättningar har ett starkt samband med folkhälsans
nivå och fördelning i en befolkning. Genom att öka jämlikheten mellan grupper i
befolkningen kan en förbättrad folkhälsa uppnås.
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I handlingsplanen ska ingå delmål, aktiviteter och indikatorer för uppföljning. Följande
områden ska särskilt beaktas:
5.1 Fler invånare i arbete
5.2 Socialt deltagande
5.3 Ekonomisk inkludering
5.5 Valdeltagande
Handlingsplanen ska innehålla åtgärder för att vi som aktörer blir effektivare tillsammans så
att insatser inom olika aktörer och på olika arenor förstärker varandra.

Referenser
Agenda 2030
RUS
Gemensamma utgångspunkter Barn och unga 2016
Gemensamma utgångspunkter Riskbruk, missbruk och beroende 2014
Gemensamma utgångspunkter Psykisk funktionsnedsättning
Gemensamma utgångspunkter Äldre 2009
Statliga utredningar om Effektiv vård och God och nära vård 2016-2021 (Stiernstedt,
Nergårdh, Almgren)
Nära vård, SKR
Strategi för hälsa, SKR
Hälsans bestämningsfaktorer, Folkhälsopolitikens målområden, Folkhälsomyndigheten
Ekonomirapporten maj 2021, SKR
Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa, SOU 2017:47
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor,
Socialstyrelsen 2018
Program för god och jämlik hälsa, Region Gävleborg 2022
Jämlikhetsutredningen, Region Gävleborg 2021
Årsredovisning 2020, Region Gävleborg: hållbarhetsanalys utifrån Agenda 2030
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Datum 2022-06-01

Dnr HSN 2022/xxx

Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser stab
Upprättare Tommy Stokka

Tjänsteskrivelse - Välfärdsstrategi
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta
•
•

Att anta Välfärdsstrategin som underlag för den samverkan Region
Gävleborg genomför inom ramen för Nätverk Välfärd
Att Välfärdsstrategin därmed ersätter tidigare överenskommelser rörande
länssamverkan inom ramen för Nätverk Välfärd

Sammanfattning

2020 gav Nätverk Välfärd Länsledning i uppdrag att arbeta fram en
Välfärdsstrategi som ska ersätta de så kallade gemensamma utgångspunkterna
som är de övergripande överenskommelserna för samverkan mellan Region
Gävleborg och länets kommuner inom välfärdsområdet. Strategin ska således
stödja samverkan på länsnivå, och ska inte ersätta eller komplettera lokala
styrdokument.
Strategin ska ge en överordnad inriktning och struktur av samverkansarbete inom
välfärdsområdet för att nå målen för välfärden. Strategin ska stödja i att göra
gemensamma prioriteringar för vår samverkan inom välfärdsområdet. Strategin
ska också stödja Nätverk Välfärd att kunna fastställa gemensamma mål inom
prioriterade områden.
Baserat på Välfärdsstrategin ska Länsledning ta fram årliga handlingsplaner för
samverkan för att omsätta strategin i konkreta åtgärder.
Region Gävleborg som innehar rollen som ordförande för Nätverk Välfärd
överlämnar nu strategin till respektive kommun att hantera.
Nätverk Välfärd och Länsledning Välfärd
Nätverk Välfärd är en politisk ledningsgrupp bestående av ordförande för socialomsorgs- omvårdnadsnämnd eller motsvarande och för barn- och utbildningsnämnd eller motsvarande inom kommunerna samt ledamöter i hälso- och
sjukvårdsnämnden Region Gävleborg.
Denna politiska ledningsgrupp tar det gemensamma ansvaret för att på en
övergripande nivå identifiera behov av, initiera, leda och utvärdera samt utveckla
de gemensamma samverkansfrågorna i Gävleborgs län. Som en följd av detta blir
också nätverkets uppgift att identifiera, analysera och åtgärda systemfel och andra
hinder i våra välfärdssystem, som försvårar sådana samverkanslösningar.
Länsledning Välfärd arbetar på uppdrag av Nätverk Välfärd som är det politiskt
sammanhållna samverkansforumet inom Gävleborgs län. Länsledning är en
strategisk samverkansledning bestående av förvaltningschefer inom socialtjänst,
omsorg/omvårdnad, utbildning inom kommunerna samt inom Region Gävleborg.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post rg@regiongavleborg.se

Bankgiro 5031-9771

801 88 Gävle

Rektorsgatan 1

026-15 40 00

026-15 57 00
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Org. nr.

232100-0198

Datum 2022-06-01

Dnr HSN 2022/xxx

Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser stab
Upprättare Tommy Stokka

Denna samverkansledning har på en övergripande nivå ansvar för att identifiera,
initiera, leda och utvärdera samt utveckla gemensamma samverkansfrågor i
Gävleborgs län.
Ordförande:
• Tina Mansson Söderlund, Bitr. Hälso-och sjukvårdsdirektör, Region
Gävleborg
• Magnus Höijer, Sektorchef Välfärd Gävle kommun

Beslutsunderlag

•
•

Välfärdsstrategi 220303 slutversion
Välfärdsstrategin, Nätverk Välfärd 2022-05-12

Expedieras till

Kommunerna i Gävleborg, Hållbarhetsnämnd, Hälsovalskontor
Underskrifter

Johan Kaarme
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Tommy Stokka
Stabschef HoS

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post rg@regiongavleborg.se

Bankgiro 5031-9771

801 88 Gävle

Rektorsgatan 1

026-15 40 00

026-15 57 00
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Org. nr.

232100-0198

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-11-16

1(1)
Referens

KS 2022/00688

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

Anmälan av medborgarförslag - Budgetera kostnader
för bussar för skolbarns årliga vandring efter
Gästrikeleden
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till utbildnings- och kulturnämnden för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har inkommit:
”Att Ockelbo kommun budgeterar för varje år – kostnader för bussar
till skolbarn för vandring efter Gästrikeleden. För förskolan till och med
årskurs 6.
Vi har under många år kunnat göra detta med sökta bidrag. Det går inte
längre. Mycket uppskattat av både lärare och elever. Viktigt att eleverna
kommer ut i naturen och får röra sig.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Budgetera kostnader för bussar för skolbarns årliga
vandring efter Gästrikeleden

Beslutet ska skickas till
Utbildnings- och kulturnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-11-16

1(1)
Referens

KS 2022/00745

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

Anmälan av medborgarförslag - Förbättra lekparken vid
Wij Trädgårdar
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har inkommit:
”Som förälder till småbarn i kommunen så besöker vi ofta lekparken vid Wij
trädgårdar. Men upplevelsen där behöver bli mycket bättre för både barn och
andra besökare.
Förbättringsförslag: - Belysning (LED-strålkastare) som lyser upp lekplatsen
höst/vinter. Som det är nu så är det totalt bäcksvart där efter 15:30-16
vintertid vilket då gör att man inte kan besöka lekparken
eftermiddagar/kvällar sen höst och vintertid.
- Fixa så att barnen kan ta sig upp till rutschkanan utan att behöva ramla i
den branta backen upp. Nu är det nästan omöjligt för de mindre barnen att ta
sig upp samt att det är rent farligt då det blir så brant. Kanske en trappa med
räcke? Har även sett andra lösningar där man har några slags plastplattor
som har bra grepp.
- Anpassa/utöka utbudet så att även de yngsta kan ha något lämpligt
alternativ att göra i lekparken.
Då denna lekplats är en central och viktig lekplats så bör kommunen ta sitt
ansvar och göra den mer tillgänglig samt underhålla den i en högre
utsträckning. Parken ägs väl även av kommunen så ansvaret bör ligga där.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Förbättra lekparken vid Wij Trädgårdar

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #3926 | (signerad) | 2022-11-08 08:43

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.
Som förälder till småbarn i kommunen så besöker vi ofta lekparken vid Wij trädgårdar. Men
upplevelsen där behöver bli mycket bättre för både barn och andra besökare.
Förbättringsförslag:
- Belysning (LED-strålkastare) som lyser upp lekplatsen höst/vinter. Som det är nu så är det totalt
bäcksvart där efter 15:30-16 vintertid vilket då gör att man inte kan besöka lekparken
eftermiddagar/kvällar sen höst och vintertid.
- Fixa så att barnen kan ta sig upp till rutschkanan utan att behöva ramla i den branta backen
upp. Nu är det nästan omöjligt för de mindre barnen att ta sig upp samt att det är rent farligt då
det blir så brant. Kanske en trappa med räcke? Har även sett andra lösningar där man har några
slags plastplattor som har bra grepp.
- Anpassa/utöka utbudet så att även de yngsta kan ha något lämpligt alternativ att göra i
lekparken.

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.
Då denna lekplats är en central och viktig lekplats så bör kommunen ta sitt ansvar och göra den
mer tillgänglig samt underhålla den i en högre utsträckning. Parken ägs väl även av kommunen
så ansvaret bör ligga där.
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2. Övrigt
Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde
Nej

3. Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Personnummer

För- och efternamn
Andreas Emilio Spagnoli
Adress
WIJBERGET 8

Postnummer och ort
81630 Ockelbo

Telefon
-

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post
SMS

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Andreas Emilio Spagnoli
Person ID:
Datum: 2022-11-08 08:43
Signerad checksumma: EA6C0C7F82E320A326F3E8F9747E526E6D2963D2
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-11-08

1(1)
Referens

KS 2021/00709

Kommunkontoret
Pant, Torbjörn,
torbjorn.pant@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Svar på medborgarförslag - Vargfri kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en varg
fri kommun med motiveringen:
”Jag anser att Ockelbo Kommun ska sträva efter att kommunen blir vargfri.
I översiktsplanen för Ockelbo kommun som antogs av kommunstyrelsen
2013-05-06, står under 5.1.1.4 FRILUFTSLIV, TURISM OCH FOMRÅDEN att kommunen ska "Utveckla naturturism med bl.a. fiske och
jakt. " Enligt mig är det omöjligt att "Utveckla naturturism med bl.a. fiske
och jakt." med rådande vargpolitik/situation där flera slutat ha jakthundar
eller slutat släppa sina jakthundar i kommunen p g a rädsla för att hunden ska
bli vargtagen. Det har ju också hänt. Även fäbodkulturen samt övrig lösdrift
och boskapshållning drabbas mycket negativt. Jakt är en stor del av av
många människors liv på landsbygden och rådande rovdjurspolitik kommer
på sikt att helt omöjliggöra tex löshundsjakten. Löshundsjakten finns med på
förteckningen över immateriella kulturarv i Sverige, vilket dagens
varg/rovdjurspolitik går helt emot”.
Svar: Vargfrågan, som är infekterad, har inte gått kommunen förbi. Ytterst
avgörs inte denna fråga på kommunal nivå utan på riksdagsnivå med direktiv
från EU. Kommunen kan ej heller ta opinionsbildande beslut likt en
”vargfri” kommun. Frågor som rör rovdjursbestånd ska tas på ett statligt
plan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Vargfri kommun

Beslutet ska skickas till
Förslagsställaren
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #3168 | (signerad) | 2021-11-23 11:41

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.
Jag anser att Ockelbo Kommun ska sträva efter att kommunen blir vargfri.

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.
I översiktsplanen för Ockelbo kommun som antogs av kommunstyrelsen 2013-05-06,står under
5.1.1.4 FRILUFTSLIV, TURISM OCH F-OMRÅDEN att kommunen ska "Utveckla naturturism med bl.
a. fiske och jakt. "
Enligt mig är det omöjligt att "Utveckla naturturism med bl.a. fiske och jakt." med rådande
vargpolitik/situation,där flera slutat ha jakthundar eller slutat släppa sina jakthundar i
kommunen pga rädsla för att hunden ska bli vargtagen.Det har ju också hänt.
Även fäbodkulturen samt övrig lösdrift och boskapshållning drabbas mycket negativt.
Jakt är en stor del av av många människors liv på landsbygden,och rådande rovdjurspolitik
kommer på sikt att helt omöjligöra tex löshundsjakten. Löshundsjakten finns med på
förteckningen över immateriella kulturarv i Sverige,vilket dagens varg/rovdjurspolitik går helt
emot.
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Bifoga fil
Om du vill bifoga ett dokument (förslagsvis i .docx eller .pdf-format) med ditt förslag kan du göra
det här.
varg.jpg (83 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

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

3. Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Personnummer

För- och efternamn
Johan Erik Brodin
Adress
LINDÅSVÄGEN 7

Postnummer och ort
816 31 Ockelbo

Telefon
-

E-postadress
dino@telia.com

Mobiltelefon
0703048159
Notifieringar
E-post
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Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Johan Erik Brodin
Person ID:
Datum: 2021-11-23 11:41
Signerad checksumma: 25FDC98B0AC0C4E912E5941181D29986A98C2C05
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-11-08

1(1)
Referens

KS 2021/00800

Kommunkontoret
Pant, Torbjörn,
torbjorn.pant@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Svar på medborgarförslag - Fasadbelysning av
kulturbyggnader och riksintressen i Ockelbo
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår
fasadbelysning av kulturbyggnader och riksintressen i Ockelbo med
motiveringen:
”Fasadbelysning av paviljongen på arkivkullen, husen på hembygdsgården,
valsverket med ekonomibyggnad, Wij herrgård och säteri.
Ockelbos egen 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, eld spel, 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 m.fl.)”
Svar: Intressant förslag men rådande omvärldssituation har medfört ständiga
prioriteringar i allt högre grad än tidigare varför kommunen inte kan möta
detta förslag just nu.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Fasadbelysning av kulturbyggnader och riksintressen i
Ockelbo

Beslutet ska skickas till
Förslagsställaren
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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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Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde
Nej

3. Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Personnummer

För- och efternamn
Gustav Wilhelm H Ödegården-Richter
Adress
NORRA ÅSGATAN 55

Postnummer och ort
816 31 Ockelbo

Telefon
-

E-postadress

Mobiltelefon
Notifieringar
E-post
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§ 145

Dnr 2022/00256

Svar på medborgarförslag - Vänort i Ukraina och fristad
för kulturarbetare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Ockelbo
söker sig en vänort i Ukraina och ger kulturarbetare en fristad här under den
tid som behövs.
”Främsta motivet är att presidenten i Ukraina efterlyst svenska vänorter. Vi
ska kunna bidra till uppbyggnad av samhället när kriget är över. Jag tror att
vi också kan få mycket i gengäld av ett utbyte av kulturella eller sportsliga
samarbete. Dessutom tror jag att Ockelbobor gärna vill bidra konkret till
hjälp för Ukraina”
Svar: Den svåra situationen Ukraina har berört många och människor i nöd
har flytt även till Ockelbo. Det finns en vilja att hjälpa till och att i framtiden
bidra till en återuppbyggnad av det ukrainska samhället. Vänortssamarbete
kan vara ett utmärkt sätt att bidra men också att lära och få utbyte av
varandra. Ockelbo har ett unikt brett och långvarigt samarbete med vänorter
inom EU ”European Charter of Rural Communities” och i de nordiska
länderna. I en förlängning med ett framtida medlemskap för Ukraina
kommer vi verka för att de också får en medlem i vår organisation. Ockelbo
kommuns polska vänort Strzyzow har sedan tidigare en vänort i Ukraina som
kan vara ett framtida alternativ. Idag finns det svårigheter att inleda och
kunna utveckla ett regelrätt vänortssamarbete beroende på det kritiska läget.
Ockelbo kommun bör i nuläget avvakta.
Regelverket för flyktingar ger människor från Ukraina möjligheten att ta sig
till Sverige. Kulturarbetare så väl som andra i behov av skydd har rätt att
söka asyl i Sverige.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Vänort i Ukraina och fristad för kulturarbetare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #3320 | (signerad) | 2022-03-31 09:45

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.
jag föreslår att Ockelbo söker sig en vänort i Ukraina och även ger en kulturarbetare en fristad
här under den tid som behövs

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.
Främsta motivet är att presidenten i Ukraina efterlyst svenska vänorter. Vi skulle kunna bidra till
uppbyggnaden av samhället när kriget är över. Jag tror att vi också kan få mycket i gengäld av
ett utbyte av kulturella eller sportsliga samarbete. Dessutom tror jag att Ockelbobor gärna vill
bidra konkret till hjälp för Ukraina

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

3. Kontaktuppgifter

153

Ärendenummer: #3320 | (signerad) | Datum: 2022-03-31 09:45

Sida 1 av 2

Kontaktuppgifter
Personnummer

För- och efternamn
KERSTIN UTZINGER
Adress
STENBÄCKEN 46

Postnummer och ort
816 93 Ockelbo

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: KERSTIN UTZINGER
Person ID:
Datum: 2022-03-31 09:45
Signerad checksumma: 7D269C872675D32F2B0BC975B78610390C83F328
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Datum

1(1)
Referens

2022-11-16

KS 2022/00736

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

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med § 32 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska
medborgarförslag som inte beretts färdigt redovisas.
Medborgarförslag

Svar beräknas

Levande skolgård

Mars 2023

Inrätta en fritidsbank

Mars 2023

Kulturarvstrappa

December 2022
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KS 2022/00710

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

Anmälan av motion - Installation av solceller i Ockelbo
kommun (C)
Förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Marit Rempling (C) har lämnat in följande motion:
”Installation av solceller i Ockelbo Kommun
Då utvecklingen av solceller gått snabbt framåt dom senaste åren och blivit
betydligt effektivare så finns det stora möjligheter för Ockelbo kommun att
spara energi och kostnader genom att installera solceller på taken till dom
egna och Ockelbogårdars fastigheter.
Med en livslängd på ca 25 år och en återbetalning på mellan 8-10 år
(förmodligen kortare med tanke på det senaste årets skenande elpriser) så är
det ekonomiskt försvarbart att göra investeringen och utnyttja den stora yta
kommunens och Ockelbogårdars takyta utgör.
Centerpartiet i Ockelbo yrkar därför på:
• Att man installerar solceller på kommunens och Ockelbogårdars tak
där det är genomförbart.
Ockelbo, 20/10-22
Centerpartiet i Ockelbo
Marit Rempling”
Beslutsunderlag
Motion - Installation av solceller i Ockelbo kommun

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Motion till Kommunfullmäktige 2022-11-28

Installation av solceller i Ockelbo Kommun
Då utvecklingen av solceller gått snabbt framåt dom senaste åren och blivit betydligt
effektivare så finns det stora möjligheter för Ockelbo kommun att spara energi och
kostnader genom att installera solceller på taken till dom egna och Ockelbo gårdars
fastigheter.
Med en livslängd på ca 25 år och en återbetalning på mellan 8-10 år ( förmodligen kortare
med tanke på det senaste årets skenande elpriser) så är det ekonomiskt försvarbart att göra
investeringen och utnyttja den stora yta kommunens och Ockelbo gårdars takyta utgör.

Centerpartiet i Ockelbo yrkar därför på:
•

Att man installerar solceller på kommunens och Ockelbo gårdars tak där det är
genomförbart.

Ockelbo, 20/10-22
Centerpartiet i Ockelbo
Marit Rempling
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KS 2022/00764

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

Anmälan av motion - Byte till LED-armaturer på
kommunens vägbelysning (C)
Förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Lars Erik Vikberg (C) har lämnat in följande motion:
”Byte till LED-armaturer på kommunens vägbelysning
I Ockelbo finns idag ca 2 800 belysningsstolpar, som Ockelbo kommun
ansvarar för. Huvuddelen av dom ljuskällor som idag sitter på stolparna
består av natriumlampor, som både innehåller kvicksilver och även är
ineffektiva vad det gäller energiförbrukning i jämförelse med dagens
LED-teknik. Genom att investera i LED-armaturer skulle kommunen spara
avsevärda kostnader på energiförbrukning. Men även på underhåll då
livslängden på LED är 25 år, till skillnad mot dagens teknik som är 4 år.
Centerpartiet i Ockelbo yrkar därför på:
• Att alla armaturer på Ockelbo kommuns vägbelysning byts ut till
LED.
Centerpartiet i Ockelbo
Lars Erik Vikberg”
Beslutsunderlag
Motion – Byte till LED-armaturer på kommunens vägbelysning

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Motion till Kommunfullmäktige

Byte till LED-armaturer på kommunens vägbelysning
I Ockelbo finns idag ca 2 800 belysningsstolpar, som Ockelbo kommun ansvarar för. Huvuddelen av
dom ljusskällor som idag sitter på stolparna består av natriumlampor, som både innehåller
kvicksilver och även är ineffektiva vad det gäller energiförbrukning i jämförelse med dagens LEDteknik.
Genom att investera i LED-armaturer skulle kommunen spara avsevärda kostnader på
energiförbrukning. Men även på underhåll då livslängden på LED är 25 år, till skillnad mot dagens
teknik som är 4 år.

Centerpartiet i Ockelbo yrkar därför på:
Att Alla armaturer på Ockelbo Kommuns vägbelysning byts ut till LED

Lars-Erik Wickberg (C)
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§ 147

Dnr 2020/00433

Svar på motion - Skapa cykelleden Järnvägen FalunOckelbo-Norrsundet (MP)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Motionen återremitterades från kommunfullmäktige 2021-10-18 med
motivering att en fördjupad utredning inkluderat möjligheter till att ansöka
utvecklingsmedel ska genomföras.
Bakgrund
Niels Hebert (MP) yrkar i en motion förslaget att anlägga en drygt 11 mil
lång cykelled för motionärer på den nedlagda järnvägsdragningen DONJ
spåret mellan Norrsundet och Linghed, med fortsättning via Sverigeleden till
Falun. I motionen föreslås att Ockelbo kommun tar kontakt med berörda
kommuner för att inleda ett samarbete gällande att planera och anlägga
cykelleden.
Svaret som lämnades tidigare står fast:
”Redan idag används delar av banvallen som cykelled inom Biking
Gästrikland, men en cykelled mellan Falun och Norrsundet är lite för
avlägsen, det är långa avstånd mellan faciliteter, svårt att få en rak och
tungcyklad banvall till att bli en attraktiv cykelled. Det finns heller inget
efterfrågat behov av att förlänga befintlig cykelled ytterligare mot Dalarna.
Ockelbo kommun har tagit kontakt med såväl Gävle som Falu kommun i
frågan samt även inhämtat synpunkter från Sverigeleden/Sveriges
Cykelsällskap som också de ställer sig tveksamma till satsningen – både ur
pendlings-/turisthänseende som vad gäller kostnad för att iordningsställa
leden.”
Ockelbo kommun är projektägare för Biking Gästrikland, som kom till av ett
underifrånperspektiv då näringen såg en potentiell affärsutveckling kring
utvecklat ledsystem för MTB i Gästrikland. I dagsläget arbetar man med att
säkra förvaltning av projektarbetet som varit framgångsrikt.
Kommunkontoret i Ockelbo har inte resurser att genomföra en fördjupad
utredning och ansöka om utvecklingsmedel/finansiering för utveckling av
denna led. Den dag övriga kommuner vill inleda ett samarbete och utreda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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möjligheterna för denna cykelled deltar Ockelbo kommun naturligtvis, men
kommer inte vara drivande eller projektägare.
Beslutsunderlag
Motion – Skapa cykelleden Järnvägen Falun-Ockelbo-Norrsundet
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§ 69

Dnr 2020/00433

Svar på motion - Skapa cykelleden Järnvägen FalunOckelbo-Norrsundet (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen återremitteras med motivering att en fördjupad utredning
inkluderat möjligheter till att ansöka utvecklingsmedel ska genomföras.
Sammanfattning av ärendet
Niels Hebert (MP) yrkar i en motion förslaget att anlägga en drygt 11 mil
lång cykelled för motionärer på den nedlagda järnvägsdragningen DONJ
spåret mellan Norrsundet och Linghed, med fortsättning via Sverigeleden till
Falun. I motionen föreslås att Ockelbo kommun tar kontakt med berörda
kommuner för att inleda ett samarbete gällande att planera och anlägga
cykelleden.
Beslutsunderlag
KS beslut 2021-09-28, §125 - Svar på motion - Skapa cykelleden Järnvägen
Falun-Ockelbo-Norrsundet
Motion - Skapa cykelleden Järnvägen Falun-Ockelbo-Norrsundet
Yrkanden
Niels Hebert (M) yrkar att motionen återremitteras med motivering att en
fördjupad utredning inkluderat möjligheter till att ansöka utvecklingsmedel
borde genomföras.
Beslutsgång
Efter överläggningar förslår Magnus Jonsson (S), med instämmande av
Jonny Lindblom (SD) och Marit Rempling (C) att motionen ska
återremitteras.
Inlägg
Magnus Jonsson (S), Jonny Lindblom (SD), Marit Rempling (C)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Motion
Ockelbo kommunfullmäktige
2020-08-21

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

Niels Hebert
Miljöpartiet de gröna i Ockelbo

164

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25
Kommunstyrelsen

§ 146

Dnr 2021/00648

Svar på motion - Stärkt kommunal närvaro i byarna
(MP)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
En motion har inkommit från Miljöpartiet i Ockelbo där det yrkas dels på en
utredning kring möjligheterna att utlokalisera verksamheter och tjänster,
inklusive VGS till byarna, dels att presentera en plan för hur detta kan
genomföras. En plan innehållande omfattning, upplägg och kommunikation.
Svar: Ockelbo är en liten kommun med en vilja att ge sina invånare och
besökare en så god service som möjligt. Resurserna är dock begränsade. Det
gäller såväl ekonomi som personalresurser. Det utredningsarbete som gjorts i
frågan är i mindre skala och inte uttömmande. För att få ett så optimalt
nyttjande av kommunens resurser som möjligt finns det fördelar att samla
personal. I en liten organisation är personalgrupperna ofta små eller man kan
vara ensam i sin roll. Många av de anställda har även fler delar i sina
tjänster. En utlokalisering kan leda till en mer splittrad tillvaro.
För att säkerställa specialkompetens och back-up så samverkar Ockelbo med
andra kommuner t.ex. med Sandviken och Hofors när det gäller VGS. Det
gör det lättare att attrahera kompetens och gör verksamheten mindre sårbar.
Samordning kan också ge effektivitetsvinster vad gäller nyttjande av lokaler,
teknik och säkerhet.
För att våra invånare i alla delar av kommunen ska känna att kommunen är
tillgänglig och nära görs det även idag saker men som även kan utökas och
förbättras. Kommunen ska självklart vara fysiskt närvarande när situationen
kräver för att finnas som stöd åt medborgare och lokala näringslivet.
Utvecklade e-tjänster och möjligheter till digitala möten gör kommunala
tjänster mer tillgänglig på nya sätt. Detta gäller inte bara beroende på var i
kommunen man bor utan kan vara till hjälp även för andra grupperingar i
kommunen. Möjligheter och former för mer närvaro i byarna bör kunna
diskuteras i forum som t.ex. Byarådet. I samverkan med Regionen kan
arbetet fortsätta att vidare utveckla och utöka verksamheten på våra
servicepunkter.
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Utifrån det läge som kommunen är i ska arbetet med att öka tillgängligheten
fortsätta för att på olika sätt förbättra servicen i hela kommunen. En fast
utlokalisering av verksamheter bedöms dock idag vara ett mindre effektivt
resursnyttjande.
Beslutsunderlag
Motion - Stärkt kommunal närvaro i byarna
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Motion
2021-11-04

Kommunfullmäktige i Ockelbo

Stärkt kommunal närvaro i byarna
Ockelbo är en liten kommun där centrum ligger nära. Trots detta upplevs
byarna som frånvarande i den kommunala verksamheten och planeringen.
Konflikten centrum-periferi, som ofta omtalas i förhållande storstadlandsbygd, existerar även i mikroformat i Ockelbo.
Precis som det finns ett övergripande behov av att utlokalisera statliga jobb
från storstadsregionerna, finns skäl att se över kommunens roll i
centraliseringen. Att kunna erbjuda arbetstillfällen och kvalificerade tjänster
på landsbygden är av stort värde för självkänsla, utbildningsnivå och
framtidstro på en mindre ort. Det gäller även Ockelbo, som dock valt att
samförlägga flera av sina kvalificerade tjänster till Sandviken, genom VGS.
Miljöpartiet i Ockelbo anser att kommunens roll, precis som statens, är att
arbeta för att utjämna ojämlikheter sett till förutsättningar och möjligheter.
Det finns exempel på kommuner som börjat ett arbete med att decentralisera
sina verksamheter, de mest kända är Sollefteå och Skellefteå. Där finns en del
erfarenheter att lära av. Gemensamt har varit att inrätta kommunal närvaro i
flera byar, genom exempelvis medborgarkontor. Miljöpartiet i Ockelbo tror
kanske inte att det är möjligt att permanent stationera kommunanställda i
byarna, men att arbetsplatser kan skapas för temporär, regelbunden närvaro.
Pandemin har ökat digitaliseringen, och i förlängningen kompetensen och
acceptansen för distansarbete. Det är dock inte givet att denna utveckling
enbart ska nyttjas till hemarbete. Det borde också underlätta för
utlokalisering av arbetsplatser. I kontakten med medborgarna har de digitala
lösningarna inte varit lika lyckosamma och det finns fortfarande ett stort
värde i och behov av att medborgarna får ett ”ansikte” för kommunen.
Förutsättningarna att inrätta kommunala arbetsplatser i byarna är också
goda. Åtminstone i Åmot, Lingbo och Jädraås finns lokaler tillgängliga
(Föringshuset, Lingbogården och Företagarhuset), antingen genom
kommunens ägande eller att hyra. De som i dagsläget har sin arbetsplats här
skulle säkert uppskatta att fler var på plats oftare. Det skulle ge liv i byn.

167

Miljöpartiet i Ockelbo yrkar att:
• Kommunen utreder möjligheter att utlokalisera verksamheter och
tjänster, inklusive VGS till byarna
• Kommunen presenterar en plan för hur detta kan genomföras inklusive
omfattning, upplägg och kommunikation
Miljöpartiet i Ockelbo
Niels Hebert
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25
Kommunstyrelsen

§ 148

Dnr 2022/00149

Svar på motion - Landsbygdsutvecklingsprogram för
Ockelbo (MP)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Niels Hebert (MP) yrkar i en motion att ett landsbygdsutvecklingsprogram
för Ockelbo tas fram i bred samverkan över förvaltningsgränserna och med
invånare och näringsliv som aktiva parter.
Svar: Ockelbo kommun har en Service- och varuförsörjningsplan som
aktualiseras årligen. Där ingår de lokala utvecklingsplanerna som Jädraås,
Lingbo och Åmot arbetade fram för sina respektive bygder 2019 och dessa är
viktiga bland annat i arbetet med översiktsplan som nu pågår.
Kommunchefen träffar regelbundet byaråden och i detta forum följs arbetet
med de lokala utvecklingsplanerna upp. Kommunkontoret har inte resurser
att driva arbetet med att ta fram ett landsbygdsutvecklingsprogram, men
frågorna är viktiga och involverade i det dagliga arbetet inom kommunen.
Beslutsunderlag
Motion – Landsbygdsutvecklingsprogram för Ockelbo

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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 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 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
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

1(1)
Referens

2022-11-16

KS 2022/00735

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

Redovisning av obesvarade motioner
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Motion

Svar beräknas

Utred behovet av barnomsorg på obekväm tid
(”Nattis”) i Ockelbo kommun (SD), återremiss

December 2022

Ockelbo som utbildningscentrum (MP)

December 2022

Byte av armaturer på elljusspåren i Ockelbo
kommun (C)

Mars 2023

Bolagisera äldreomsorgen (M)
Öka det demokratiska deltagandet i Ockelbo
kommun (MP)
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Mars 2023
Mars 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-25
Kommunstyrelsen

§ 144

Dnr 2022/00592

Arvodesreglemente 2023-2026 - Ockelbogårdar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ockelbogårdar ABs arvodesreglemente 2023-2026 fastställs med giltighet
fr o m 1 januari 2023.
Ärendebeskrivning
Arvodesreglemente 2023-2026 för Ockelbogårdar AB har arbetats fram. I
enlighet med gällande ägardirektiv ska helägda bolag följa kommunens
reglemente. Förslag till reglemente har upprättats i enlighet med kommunens
förslag.
Beslutsunderlag
Arvodesreglemente 2023-2026 - Ockelbogårdar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Arvodesreglemente
för styrelsen Ockelbogårdar AB
2023 - 2026
Inkl tillämpningsföreskrifter
Gäller från och med 2023-01-01

Förslag till kommunstyrelsen 2022-10-25
Kommunfullmäktige 2022-11-28
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN
Nytt arvodesreglemente fastställs inför varje mandatperiod.
Bolagets förtroendevalda utövar i första hand sina uppdrag på fritiden. Om uppdraget
leder till förlorad arbetsinkomst, semester- eller pensionsförmån utges ersättning för detta.
Ersättning utges för extra kostnader för barntillsyn eller vård/tillsyn av närstående
funktionshindrad.
Arvodet utgör ersättning för det arbete som är förenat med uppdraget.
Styrelseledamoten är ansvarig att inlämnat underlag är korrekt. Utbetalning sker i regel
månaden efter det att rapport lämnats in.
Verifiering
Styrelseledamöterna ska styrka sina förluster och kostnader på ett för bolaget godtagbart
sätt. I det fall en ledamot inte kan styrka sina förluster och kostnader måste förlusten
istället beräknas efter någon av bolaget accepterad schablonmetod.

Tid som ersätts
Bolaget betalar ersättning för den del av den förlorade arbetsinkomsten som motsvarar
tiden för själva sammanträdet eller motsvarande, tiden för resor till och från sammanträdet
eller motsvarande och eventuell tid som åtgått för praktiska förberedelser, t.ex.
omklädnad.

Sociala avgifter
Såväl arvoden, ersättningar för förlorad arbetsinkomst och den beskattningsbara delen av
milersättningen är enligt skattelagstiftningen belagda med sociala avgifter för bolaget och
är därmed också pensionsgrundande i styrelseledamotens allmänna pension från
Försäkringskassan.
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ARVODESBESTÄMMELSER FÖR STYRELSELEDAMÖTER I
OCKELBOGÅRDAR AB
Bestämmelserna om arvoden, sammanträdesersättningar m m i detta reglemente baseras
på arvodesreglementet för förtroendevalda 2023 – 2026 i Ockelbo kommun enligt beslut
av Ockelbo kommunfullmäktige 2022-11-28.
Enligt beslut av Ockelbogårdars styrelse ska ambitionen vara att arvodesbestämmelserna
för bolagsstyrelsen ligger nära arvodesbestämmelserna för politiskt förtroendevalda i Ockelbo kommun.
Bestämmelserna i detta reglemente avser även för vid sammanträden närvarande men
icke tjänstgörande ersättare.

ARVODE OCH ERSÄTTNINGAR
1. Årsarvoden och begränsade arvoden
Årsarvode
Arvodet utgör ersättning för allt arbete i den egna nämnden utom för tid som avser ersättningsberättigade sammanträden.
Om förtroendevald med fast arvode på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad skall arvodet minskas i motsvarande mån.
Samtidigt som det finns en strävan att anpassa bolagets arvoden till kommunens, bör viss
hänsyn vid fastställande av arvoden tas till det personliga ansvar som åvilar en ledamot i
en bolagsstyrelse.

2. Ersättningsberättigade sammanträden mm
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt har rätt till ersättning/arvode för styrelsesammanträden samt sammanträden
med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.
Vid sammanträden ansvarar av bolaget utsedd tjänsteman för redovisning av uppgifter till
löneenheten.
I övriga sammanhang svarar respektive ledamot för sin redovisning och lämnar underlag
till av bolaget utsedd tjänsteman som därefter skickar underlagen till löneenheten. Uppgifterna lämnas månadsvis på särskild blankett (bilaga).
Tjänstgöringsrapporterna ska attesteras av ordförande eller vice ordförande med kontra
signering av sekreterare eller VD.
För deltagande i utbildning, konferens eller studiebesök utgår ett grundarvode.
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3. Timarvode
Timarvodet är 0,26% av Riksdagsmannaarvode.
Ett grundarvode om tre (3) timarvoden utges för första timmen.
Halvt arvode utges till icke-tjänstgörande ersättare som deltar i sammanträde.
Ett grundarvode (tre timarvoden) utgår vid varje sammanträde även om det är fler sammanträden per dag (max tre grundarvoden per dag).
Timarvodet vid förrättning utbetalas per timme och är begränsat till max åtta timmar per
dag. Påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.

4.

Justeringsarvode

Vid justering av protokoll betalas ersättning om 0,60 % av riksdagsmannaarvodet. Reseersättning betalas i förekommande fall enligt punkt 12.
5.

Lekmannarevisorer

Som ersättning till lekmannarevisorer utgår ett årsarvode. Belopp angivet i bifogad arvodesbilaga.

6.

Förlorad arbetsinkomst mm

Om styrelseledamot förlorar arbetsinkomst pga. sammanträde eller förrättning, eller om
sammanträde eller förrättning förlagts så i tid, att styrelseledamoten svårligen kunnat
uppta respektive återgå till sitt ordinarie arbete utbetalas ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Styrelseledamot som kan visa att arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har
rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den till försäkringskassan senast
meddelade årsinkomsten eller styrkt intyg på förlorad arbetsinkomst undertecknad av revisor.
Skälig ersättning utges till ledamot för förlorad arbetsinkomst inklusive semesterersättning
på grund av politiskt uppdrag.
Ersättningar utgår endast för verkligt förlorad arbetsinkomst således utgår inte ersättning
under semester, sommaruppehåll för uppehållsanställd, kompensationsledighet och liknande förhållanden.
Förlorad arbetsinkomst om max åtta (8) timmar/dag utbetalas.
Om ersättning vid förlorad arbetsförtjänst överstiger åtta (8) timmar ska intyg från arbetsgivare lämnas vid varje tillfälle ska lämnas om behov föreligger eller om bolaget så begär.
Ersättningen beräknas utifrån styrkt inkomstbortfall.
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Styrelseledamot som kan visa att arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har
rätt till en av bolaget godkänd schablonersättning beräknad på grundval av den till Försäkringskassan senast meddelade årsinkomsten.
Beräkningsgrund
Timersättning:
1. Till försäkringskassan meddelad årsinkomst av anställning och/eller rörelse dividerat
med 1 980 arbetstimmar.
2. Styrkt intyg på förlorad arbetsinkomst undertecknad av revisor.
7.

Hur ersättning begärs

Ersättning utbetalas efter yrkande av styrelseledamot. Blankett enligt bilaga.
8.

Förlorad pensionsförmån

Styrelseledamöter har rätt till ersättning för förlorad tjänstepension i sitt ordinarie arbete.
Beräkningsunderlaget är förlorad arbetsinkomst. Ersättningen för förlorad tjänstepension
är 4,5%, baserat på underlaget för förlorad arbetsinkomst. Kan styrelseledamot styrka att
hen har en högre avsättning i sitt ordinarie arbete, ska även det kompenseras. Ersättningsnivån baseras på tjänstepensionsavtalet AKAP-KL. Ersättningen för förlorad tjänstepension betalas ut som ett extra arvode under Q1, året efter intjänandet, dock utan pensionsrätt.
9.

Styrelseledamot med funktionshinder särskilda kostnader

Skälig ersättning betalas till styrelseledamot med funktionshinder för de särskilda styrkta
kostnader som kan ha uppkommit till följd av sammanträde o dyl. och som inte ersätts på
annat sätt. Här ingår kostnader för exempelvis resor, ledsagare, tolk och motsvarande.
Ersättning betalas med ett timarvode per timme, dock högst 1,70 % av riksdagsmannaarvode per dag.
10. Barntillsynskostnader
Skälig ersättning betalas för styrkta kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget vid
vård och tillsyn av barn som vårdas i styrelseledamotens familj och som under
kalenderåret inte uppnår 10 års ålder. Om särskilda skäl finns kan ersättning även betalas
för äldre barn. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller
sammanboende och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
Ersättning betalas med ett timarvode per timme, dock högst 1,70 % av Riksdagsmannaarvode per dag.

11. Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionshinder eller svårt sjuk

6
178

Skälig ersättning betalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträde e dyl. för vård och tillsyn av person med funktionshinder eller svårt sjuk person, som vistas i den förtroendevaldas bostad.
Ersättning betalas med ett timarvode per timme, dock högst 1,70 % av riksdagsmannaarvode per dag. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av
annan närstående.
12. Reseersättning m m
Vid sammanträden och förrättningar utbetalas resekostnader enligt för kommunens arbetstagare gällande bestämmelser, om avståndet överstiger tre kilometer enkel resa
Reseersättning utgår från bostaden eller från arbetsplatsen. Kollektiva färdmedel eller
samåkning i bil ska nyttjas i största möjliga utsträckning.
Styrelseledamöter i Ockelbogårdar AB erhåller inte traktamente utan har istället möjlighet
att få ersättning för redovisade kostnader eller utgifter för den del som överstiger
timarvode för tre timmar.

13. Preskriptionstider
Ersättning ska yrkas för förlorad arbetsinkomst inom ett år från dagen för sammanträdet
eller motsvarande. Övriga ersättningar, dvs. kostnadsersättningar, är tidsfristen ett år från
dagen för sammanträdet eller motsvarande.

7
179

ARBETSUPPGIFTER ORDFÖRANDE, VICE ORDFÖRANDE OCH LEDAMOT
Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för det månadsarvode som utgår:
Ordföranden
•

Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan
anställd med anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt.

•

Rutinmässigt följa bolagets arbete.

•

Besök på förvaltningar för information

•

Påskrift av handlingar och attest av tjänstgöringsrapporter

•

Tillgänglighet för allmänheten, telefonsamtal och dylikt

•

Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat

•

Överlägga med företrädare för andra bostadsbolag, kommuner och andra myndigheter
och i förekommande fall företag, föreningar, intresseorganisationer m.fl.

•

Delta i aktiviteter som normalt åligger ordförande i enlighet med ägardirektiv och
aktiebolagsstiftning.

Vice ordföranden
•

Ersätta ordföranden vid frånvaro

•

Rutinmässigt följa bolagets arbete

•

Tillgänglighet för allmänheten, telefonsamtal och dylikt

•

Påskrift av handlingar och attest av tjänstgöringsrapporter

Ledamot
• Rutinmässigt följa bolagets arbete
• Tillgänglighet för allmänheten, telefonsamtal och dylikt
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ARVODESBESTÄMMELSER I STYRELSEN OCKELBOGÅRDAR AB
Riksdagsmannaarvode tillämpas som beräkningsgrund. Arvoden uppräknas 1 januari

Arvoden
Fasta arvoden
Ordförande
Vice ordförande
Ordinarie ledamot

Procentsats (i %)

Sammanträdes-, grund- och timarvode
Timarvode

Per månad

Per år

9,00%
4,50%
1,25%

6 435
3 218
894

77 220
38 616
10 728

0,26%

186

Grundarvode
För första timmen utgår ett grundarvode
Grundarvode - tre (3) gånger timarvodet

558

0,60%

JUSTERINGSARVODE
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429

Ersättning till förtroendevalda i styrelsen Ockelbogårdar AB
År:

Månad:

Namn:

Personnummer

Bolag
Dag Uppdrag

TimArv.
arvode
Tim

Förl

Resa

Resväg

Attest

Arbför. i km
Tim

_________________________________
Attest ordförande/vice ordförande

_____________________________
Sekreterare/VD
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-11-17

1(1)
Referens

KS 2022/00011

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

Rapporter
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
• Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport 2022 Ockelbo kommun
• Revisionsrapport – Granskning av god ekonomisk hushållning 2022
Ockelbo kommun
• Inköp Gävleborg – Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022
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Granskning av
delårsrapport 2022
Ockelbo kommun

Wictoria Ingvarsson, auktoriserad revisor och projektledare
Cecilia Axelsson, certifierad kommunal revisor, Casper
Wessén och Oskar Månsson, projektmedarbetare

Revisionsrapport
185

Inledning
Bakgrund
Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
delårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed.

Inriktning och omfattning
Granskningen av delårsrapporten omfattar:
●

Översiktlig granskning av den finansiella delen1 av delårsrapporten per 2022-08-31,

●

Förvaltningsberättelsens innehåll,

●

Drift och investeringsredovisning

Granskningen utgår från god revisionssed för kommuner i Sverige.
En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som
är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning
och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt ISA har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en
översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi
blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om
en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

1

Med den finansiella delen menar vi resultaträkning, balansräkning, noter och i förekommande
fall kassaflödesanalys och sammanställda räkenskaper.
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Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2022-10-25 och
fullmäktige behandlar delårsrapporten 2022-11-28.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.

Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed
Granskning
Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens
resultaträkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och
investeringsverksamhet, samt noter för Ockelbo kommun för perioden 2022-01-01—
2022-08-31. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna
delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar
är att uttala en slutsats grundat på vår översiktliga granskning.
Vid granskning av kommunens delårsrapport 2022 kan vi konstatera att kommunen
avviker mot god sed avseende redovisning av vissa erhållna statsbidrag, varvid nedan
statsbidrag särskilt kan nämnas:
•

Fel i intäktsredovisningen av statsbidraget Stöd till befolkningsmässigt mindre
kommuner. Detta generella statsbidrag är intäktsfört i sin helhet i
delårsbokslutet, vilket är en avvikelse mot RKR´s rekommendation R17 där det
anges att intäktsredovisning ska ske löpande över den tid som bidraget avser.

•

Fel i intäktsredovisningen av statsbidraget Minskad andel timanställda inom vård
och omsorg om äldre. Detta generella statsbidrag är skuldfört i sin helhet i
delårsbokslutet, vilket är en avvikelse mot RKR´s rekommendation R17 där det
anges att intäktsredovisning ska ske löpande över den tid som bidraget avser.

Vidare har vi i vår granskning noterat fel i periodisering av kostnader i samband med
delårsbokslutet.
Totalt uppgår noterade fel i periodisering av statsbidrag och kostnader till 0,2 mnkr,
innebärande att resultatet skulle ha varit 0,2 mnkr sämre.
Slutsats
Vi har i vår översiktliga granskning noterat fel i intäktsredovisning av statsbidrag och i
periodisering kostnader om totalt 0,2 mnkr. Noteringarna bedöms inte vara väsentliga2.
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, den

2

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
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översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet, samt noter,
inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

2022-11-14
Wictoria Ingvarsson
___________________________
Auktoriserad revisor
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Ockelbo kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den15 juni
2022. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar
av denna rapport.
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Granskning av
god ekonomisk
hushållning 2022
Ockelbo kommun

Cecilia Axelsson, certifierad kommunal revisor
Hanna Franck, certifierad kommunal revisor
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.
Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning:
Revisionsfråga

Bedömning

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av fullmäktige
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Ja
5 av 5 finansiella mål prognostiseras att
uppfyllas.
90% av styrelsens och nämndernas mätbara
mål prognostiseras att uppfyllas eller delvis
uppfyllas, vilket är över fastställd målnivå för
2022.
Utifrån genomförd översiktliga
granskning av delårsrapportens
återrapportering gör vi bedömningen
att det prognostiserade resultatet i
huvudsak är förenligt med de
finansiella mål som fullmäktige
fastställt för 2022.
Utifrån genomförd översiktliga
granskning av delårsrapportens
återrapportering gör vi bedömningen
att det prognostiserade resultatet är
förenligt med de verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt för 2022.
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Inledning
Bakgrund
Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige.
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken
skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:
●

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar. Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)
● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning
Granskningen av delårsrapporten omfattar:
●

Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Metod
Granskningen genomförs enligt god revisionssed för kommuner och regioner.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Iakttagelser
Ockelbo kommuns styrmodell omfattar Vision 2030 som är den högsta övergripande
målnivån för kommunen. Styrmodellen har fastställts av kommunfullmäktige i juni 2019.
Utifrån visionen har sex kommunövergripande strategier utarbetats; Ständiga
förbättringar, Teknik som underlättar, Torgför Ockelbo, Trygga kompetensförsörjningen,
Utveckla samhället samt Värna miljön i stort och smått. Utifrån de kommunövergripande
strategierna fastställs mätbara mål per nämnd.
Kommunfullmäktige har i juni 2022 antagit reviderade riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och resultatutjämningsreserv. Av riktlinjerna framgår att fullmäktige i
samband med beslut om års- och flerårsbudget fastställer en lägsta nivå för den
samlade bedömningen av måluppfyllelse av verksamhetens mål som är kopplade till de
kommunövergripande strategierna. Mot bakgrund av reviderade riktlinjer för god
ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige i juni 2022 även beslutat om den lägsta
nivån för att uppnå god ekonomisk hushållning 2022 är 75% måluppfyllelse av
verksamhetens mätbara mål.
Budget för år 2022 med plan för perioden 2023-2024 innehåller inga finansiella mål för
god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har i november år 2021 fastställt
budget för år 2022, vilket framgår av protokoll. Av protokollet framgår inte heller vilka
finansiella mål som fastställts för år 2022 men att en ändring av ett av de finansiella
målen har skett jämfört med år 2021.
Mål
I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens
finansiella och verksamhetsmässiga mål som anges i riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och protokoll.
Av redovisningen framgår att samtliga fem finansiella mål bedöms uppfyllas utifrån
lämnad prognos.
Av redovisningen framgår att de kommunövergripande strategierna bedöms uppfyllas
utifrån beslutad nivå för måluppfyllelse. Av redovisningen framgår att 93% av
verksamhetsmålen är uppfyllda eller delvis uppfyllda vid delåret och motsvarande siffra
för helåret prognostiseras till 90%. Det lämnas ingen information eller underlag till
angivna procentsatser, däremot hänvisas till nämndernas verksamhetsberättelser där
en avstämning av styrelsens respektive nämndernas fastställda mätbara mål lämnas.
Bedömning
Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi
bedömningen att det prognostiserade resultatet i huvudsak är förenligt med de
finansiella mål som fullmäktige fastställt för 2022. Vi instämmer inte fullt ut i
4
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bedömningen om målet om god ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens
verksamheter då utbildnings- och kulturnämnden prognostiserar ett underskott om
0,8 mnkr. Totalt redovisar däremot styrelse och nämnderna en ekonomi i balans.
Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi
bedömningen att det prognostiserade resultatet är förenligt med de verksamhetsmål
som fullmäktige fastställt för 2022.
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Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
•

Tillse att en samlad men översiktlig redovisning av styrelsens och nämndernas
mätbara mål lämnas som underlag till bedömning av måluppfyllelse av
kommunfullmäktiges kommunövergripande strategier. På så sätt lämnas en
tydligare redovisning och utvärdering av måluppfyllelsen för god ekonomisk
hushållning ur det verksamhetsmässiga perspektivet.

•

Tillse att det finns en spårbarhet kring de finansiella mål för god ekonomisk
hushållning som fullmäktige fastställer i den årliga budgetprocessen. Det kan ske
genom att de finansiella målen och målnivåerna finns angivna i exempelvis det
årliga budgetdokumentet som fullmäktige beslutar om.

2022-11-14

Cecilia Axelsson
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Ockelbo kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den15 juni
2022. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar
av denna rapport.
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Revisorerna i Inköp Gävleborg

2022-10-22

Till
Kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022
Vi, av fullmäktige i respektive medlemskommun utsedda revisorer, har
uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2022-08-31 är
förenligt med de mål som direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl
finansiella som för verksamheten.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten,
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
Resultatet per 2022-08-31 uppgår till -344 tkr. Det prognosticerade
resultatet för helåret 2022 uppgår till -467 tkr att jämföra med budgeterat
resultat om -351 tkr. Bedömningen är att balanskravet inte kommer att
uppfyllas för 2022.
De finansiella målen är baserade på en budget där kostnaderna överstiger
intäkterna, vilket är ett avsteg från kommunallagens regler. Då det är
respektive medlemskommuns fullmäktiges fråga att besluta om huruvida
synnerliga skäl föreligger, ligger den frågan utanför vårt
granskningsområde som revisorer.
Förbundet har ett verksamhetsmål att minska sina kostnader i takt med
avvecklingen. Kostnaderna har minskat jämfört med föregående
räkenskapsår, men ligger något över budget.
Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.
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 Signerat

2022-10-24 12:45:27 UTC

Oneflow ID 3790134

Sida 1 / 3

Revisorernas samlade bedömning är att:
• Grundat på en översiktlig granskning har det inte kommit fram
några omständigheter som ger oss anledning att anse att
delårsrapportens resultaträkning, balansräkning och
kassaflödesanalys samt noter, inte i allt väsentligt, är upprättad i
enlighet med LKBR.
• Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som
direktionen beslutat om, såväl de finansiella som för
verksamheten.
Söderhamn/Hudiksvall/Hofors/Ockelbo
den dag som framgår av min elektroniska signatur

Hans-Jörgen Alsing

Christer Jonsson

Ingemar Kalén

Mats Åstrand

Bilagor: Rapporter över de sakkunnigas granskning av resultat enligt
delårsrapport 2022.
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 Signerat

2022-10-24 12:45:27 UTC

Oneflow ID 3790134

Sida 2 / 3

Deltagare
INKÖP GÄVLEBORG 222000-2311 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-10-24 08:15:46 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: HANS JÖRGEN ALSING

Datum

Hans-Jörgen Alsing
Revisor
19520326-7579
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-10-24 08:43:50 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHRISTER JONSSON

Datum

Christer Jonsson
Revisor
194405315419
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-10-24 08:13:25 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Anders Ingemar Kalén

Datum

Ingemar Kalén
Revisor
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-10-24 12:45:27 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Mats Olov Åstrand

Datum

Mats Åstrand
Revisor
Leveranskanal: E-post
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 Signerat

2022-10-24 12:45:27 UTC

Oneflow ID 3790134

Sida 3 / 3

Granskning av
delårsrapport 2022
Inköp Gävleborg

Projektledare David Hansen
Projektmedarbetare Hanna Dahlin
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Inledning
Bakgrund
Fullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla minst en delårsrapport per år. I
samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna
bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande
som revisorerna ska lämna till fullmäktige.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
delårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed.

Inriktning och omfattning
Granskningen av delårsrapporten omfattar:
●

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2022-08-31,

●

Förvaltningsberättelsens innehåll,

Granskningen utgår från god revisionssed för kommuner i Sverige.
En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som
är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning
och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt ISA har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en
översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi
blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om
en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2022-10-07. Rapportens
innehåll har sakgranskats av samordnare.
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed
Granskning
Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens
resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys samt noter för
kommunalförbundet för perioden 2022-01-01—2022-08-31. Det är direktionen som har
ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om
kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grundat på vår
översiktliga granskning.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning och
kassaflödesanalys samt noter, inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

2022-10-22
David Hansen
___________________________
Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Inköp Gävleborgenligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte
utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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